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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

errata
No Decreto de 5 de outubro de 2022, publicado no Diário Oficial do 
estado nº. 35.143, de 6 de outubro de 2022, página 5, coluna 1, que 
trata de nomeação para o cargo em comissão de coordenador de Núcleo de 
comunicação, código GEP-daS-011.4, com lotação na agência de Trans-
porte Metropolitano – aGTraN/Pa.
onde se lê: criSTiaNE SoUSa do roSário
Leia-se: criSTiaNi SoUSa do roSário

Protocolo: 863370

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1385/2022-crG, de 11 de outubro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1308591, de 11/10/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora Maria SUElY fErNaNdES MoraES, id. funcio-
nal nº. 5904823/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotada 
na coordenadoria financeira desta casa civil da Governadoria do Estado, 
para responder pela coordenação de Núcleo, durante as férias da servido-
ra THaiS criSTiNa da SilVa GaSPar, id. funcional nº. 73504227/2, no 
período de 13/10/2022 a 11/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 863303

diÁria
.

Portaria Nº 1.386/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1305557, de 11 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ BElÉM/ MaraBá/Pa, no período de 11 de 12/10/2022.

servidor objetivo
GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 

cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 
centro regional de Governo no Sudeste do Pará.

dar apoio logístico, no referido cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias 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, 11 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 863349
Portaria Nº 1381/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1301467, de 07 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 oriXiMiNá/Pa, no período de 10 a 13/10/2022.

servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias 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, 11 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1382/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1301055 de 07 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 oriXiMiNá/Pa, no período de 10 a 12/10/2022.

Portaria Nº objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias 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, 11 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1383/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1280280, de 4 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
PaUlo aTaÍdE GoMES dE liMa, matrícula funcional nº 36676/1, 
cPf 082.459.242-53, ocupante do cargo de Motorista, lotação na 

coordenadoria de Transporte.

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

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.384/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1299603, de 07 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 BENEVidES/Pa, no dia 07/10/2022.

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional 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, 11 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 863063

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.380/2022 - crG, de 11 de outubro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  o  art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto nº. 1.462 de 12 de abril de 2021;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5948392/1 aMarildo dE JESUS fErrEira PErEira 02/05/2020 a 01/05/2021 01/11/2022 a 
30/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 863232
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 1.379/2022 - crG, de 11 de outubro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº.  2022/1300103.
rESolVE:
TraNSfErir o gozo de férias, da servidora carolliNa PYKoSZ aZEVEdo, 
ocupante do cargo de assessor Especial ii, id. funcional nº. 5939068/2, lo-
tada na Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, 
concedido através da Portaria nº. 1.228/2022-crG, de 01/08/2022, publi-
cada no doE Nº. 35066, de 03/08/2022, para o período de 25/03/2022 a 
08/04/2022, por motivo de licença Maternidade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 863217

Portaria Nº. 1.204/2022-ccG de 11 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1310404,
r E S o l V E:
tornar sem efeito a PorTaria Nº 1.183/2022-ccG, de 3 de outubro de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.139, Edição Extra de 3 de 
outubro de 2022, que nomeou ÓTaVio HENriQUE fraNco da coNcEiÇÃo 
para exercer o cargo em comissão de assessor de comunicação i, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de comunicação, a 
contar de 3 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.205/2022-ccG de 11 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1310081,
r E S o l V E:
tornar sem efeito a PorTaria Nº 1.186/2022-ccG de 3 de outubro de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.139, Edição Extra de 3 
de outubro de 2022, que nomeou BiaNca BUENaNo riBEiro para exercer 
o cargo em comissão de assessor, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
Vice-Governadoria, a contar de 3 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº 1.182/2022-ccG, de 3 de oUtUBro de 
2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº 35.139, de 
3 de oUtUBro de 2022.
onde se lê: nomear WaGNEr lUiZ SilVa PiNHEiro...
Leia-se: nomear WaGNEr lUiZ da SilVa PiNHEiro JUNior...
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 863371

eXtrato – 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 14/2022-ccG/Pa.
terMo aditiVo: 2º tac 
coNtrato: 14/2022 – ccG/Pa
OBJETO: Retificação da cláusula de vigência do Contrato nº 14/2022-CCG, 
o qual visa a administração e gerenciamento informatizado de fornecimen-
to contínuo e ininterrupto de combustíveis, em rede de postos credencia-
dos para atender necessidades da casa civil da Governadoria do Estado do 
Pará, por um período de 12 meses.
fUNdaMENTo: Erro material sanável.
daTa da aSSiNaTUra: 11/10/2022.
ViGÊNcia: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 29 de setembro de 2022.
EXErcÍcio: 2022.
coNTraTada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a; 
inscrita no cNPJ nº 03.506.307/0001-57.
ENdErEÇo: campo Bom/rS, rua Machado de assis, nº 50, Edifício 02, 
Bairro Santa lucia, cEP: 93.700-000.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 863372

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022- NL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa para a aquisição de aparelho de ar-con-
dicionado e instalação com as características, especificações e condições 
contidas no Termo de referência.
data da abertura: 25/10/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
SUBcHEfE  da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 863357

eXtrato da Portaria Nº 047/2022 – Fc/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato:  001/2022 – cMG;
Empresa: claro S/a;
cNPJ: 40.432.544/0001-47;
ENd:  rua Henri dunant, 780 – Torres a e B – Santo amaro, São Paulo/
SP com filial na Travessa Quintino Bocaiuva, 1186 – Nazaré - Belém- PA. 
cEP 66.053-240;
Vigência do contrato: 11/01/2022 a 10/01/2023;
fiscal: JoNaS VilHENa cardoSo, Mf nº 6401646/2;
Suplente de fiscal: ESTaNlEY SaMPaio PErES, Mf nº 5900667/2.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
Sub chefe da casa Militar da Governadoria do Estado/Pa

eXtrato da Portaria Nº 048/2022 – Fc/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 005/2019 – cMG;
Empresa: Telefônica Brasil S/a;
cNPJ: 02.558.157/0001-62;
ENd: ScS Quadra 02, Bloco c, lj 206 e 226 P/PaV. 1º ao 7º, asa Sul, 
Brasília/df, cEP: 70302-916 com filial no Ed Quadra Corporate, nr 3-9º 
andar, Umarizal, Belém/Pa;
Vigência do contrato: 15/08/2022 a 14/08/2023.
fiscal: JoNaS VilHENa cardoSo, Mf nº 6401646/2;
Suplente de fiscal: ESTaNlEY SaMPaio PErES, Mf nº 5900667/2.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
Sub chefe da casa Militar da Governadoria do Estado/Pa

eXtrato da Portaria Nº 049/2022 – Fc/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 002/2021 - cMG;
Empresa: KGa desenvolvimento e Tecnologia Eireli;
cNPJ: 24.784.257/0001-40;
ENd: rua libero Badaró, 293. coNJ c Sala c. cEP – 01.009-907 Bairro: 
centro. São Paulo – SP;
Vigência do contrato: 27/01/2022 a 26/01/2023;
fiscal: BrUNo oSEaS SilVa doS SaNToS, Mf nº 57199652/2;
Suplente de fiscal: NaTaNaEl diaS loBaTo, Mf nº 57222449/2.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
Sub chefe da casa Militar da Governadoria do Estado/Pa

eXtrato de Portaria Nº 1173/2022 – di/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: oriximiná/Pa; Período: 08 a 12/10/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidor/Mf: SUB TEN PM r/r 
Humberto dias da Silva, 5019346/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1174/2022 – di/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Pe-
ríodo: 10 a 17/10/2022; Quantidade de diárias: 8,0 (alimentação) e 7,0 
(pousada); Servidor/Mf: Sd PM Pedro da Silva Miranda, 5419233. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;
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eXtrato de Portaria Nº 1175/2022 – di/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: oriximiná/Pa; Período: 
08 a 13/10/2022; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pou-
sada); Servidor/Mf: Wendell Matheus dutra lima, 4219891/3. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1176/2022 – di/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 10 a 17/10/2022; Quantidade 
de diárias: 8,0 (alimentação) e 7,0 (pousada); Servidora/Mf: 3° SGT PM 
r/r Marlise de lima Silva, 5107598/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1177/2022 – di/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 10 a 17/10/2022; Quantidade de 
diárias: 8,0 (alimentação) e 7,0 (pousada); Servidoras/Mf: Nayara da Sil-
va araújo, 5947464/3. ivanete Bento ferreira da Silva, 51855455/6 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 1178/2022 – di/cMG, 
de 11 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: oriximiná/Pa; Período: 
08 a 12/10/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousa-
da); Servidor/Mf: 2° SGT PM Hernani farias de Sousa, 5584833/3. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 863367

extrato do termo de Homologação de Licitação
o Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei Estadual nº 9661, 
de 1º de julho de 2022, inciso XXViii do art. 5º da referida lei c/c Porta-
ria n° 520/2019/cMG e conforme prevê o inciso V, do art. 9º, do decreto 
Estadual nº 2.069 de 20 de fevereiro de 2006 e ainda considerando a adju-
dicação efetuada no Pregão Eletrônico nº 016/2022, referente ao Processo 
nº 038/2022-Nl/cMG e parecer nº 115/2022 - aJUr/cMG. 
rESolVE:
01 – HoMoloGar o resultado do aludido certame e autorizar a celebração 
do instrumento contratual e a emissão da Nota de Empenho.
Belém – Pa, 11 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
Subchefe da casa Militar da Governadoria

extrato da adesão à arP
o Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando os autos do Protocolo nº 2022/ 
982832, relativo a adesão à ata de registro de Preços nº 242/2022-SES-
Ma - Pregão Eletrônico nº 065/2022-SESMa, instruído nos termos do art. 
15, ii da lei no 8.666/93, e pela manifestação Jurídica da casa Militar, por 
meio do parecer nº 116 /2022 - aJUr/cMG-Pa.
rESolVE:
01 – raTificar a adesão à ata de registro de Preços nº 242/2022-SES-
Ma - Pregão Eletrônico nº 065/2022-SESMa, realizada pela SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE – SESMa, visando à contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de locação de veículos, especificamente 
o item 05 da arP.
Belém – Pa, 11 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM
Subchefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 863377

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 488/2022-PGe.G., de 07 de outubro de 2022
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o Edital do resultado da eleição dos Membros do con-
selho Superior para o biênio 2022/2024, bem como o item 01 da ata da 
29ª/2022 Sessão Extraordinária do conselho Superior da Procuradoria-Ge-
ral do Estado, realizada em 07 de outubro de 2022;
rESolVE:
Nomear, os Procuradores do Estado abaixo indicados para constituírem 
o conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, no biênio 
2022/2024, a contar de 07.10.2022:
representantes da classe Especial
Titulares:
Marcus Vinicius Nery lobato
June Judite Soares lobato

Suplente:
francisco Edson lopes da rocha Junior
representantes da classe Superior
Titulares:
cristina Magrin Madalena
robina dias Pimentel Viana
Suplente:
Marcelene dias da Paz Veloso
representantes da classe intermediária
Titulares:
Gabriella dinelly rabelo Mareco
Gustavo Tavares Monteiro
Suplentes:
rafael felgueiras rolo
Paula Pinheiro Trindade
representantes da classe inicial:
Titulares:
Enorê corrêa Monteiro
Gabriel Perez rodrigues
Suplentes:
Mauricio Nunes da Silva
Bruno anunciação das chagas
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 863306
Portaria Nº 501/2022-PGe.G., 07 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
aUToriZar, a servidora, Maria de lourdes da conceição de almaeida, 
identidade funcional nº 3155609/1, a se afastar de suas funções no período 
de 31.10 a 08.11.2022, para gozo de residual de férias, interrompida pela 
PorTaria Nº 566/2021-PGE.G., de 06.12.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 862862

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Quarto termo aditivo ao contrato nº 035/2018-PGe
data da assinatura: 11/10/2022
objeto: Prorrogação da vigência do contrato nº 035/2018-PGE
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa: 339039 e fonte de recursos: 0101.
Vigência: 18/10/2022 a 18/10/2023
contratada: ElEVadorES HEXcEl lTda
cNPJ/Mf nº 10.599.628/0001-09
Endereço: Tv. curuzu, nº 767, bairro: Pedreira, cEP: 66.085-110, Belém-Pa
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 863123

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 503/2022-PGe.G. Belém, 11 de outubro de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1233200
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor roberto damasceno Mendonça, assessor especial, 
identidade funcional nº 5955923/1 e cPf nº 098.084.932-20, suprimento 
de fundos no valor de r$ 1.090,00 (Hum mil e noventa reais), o qual de-
verá observar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339039 - r$ 1.090,00
o prazo para aplicação deverá ser de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 05 (cinco) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 863132
Portaria Nº 504/2022-PGe.G. Belém, 11 de outubro de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1294166
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor laurimarcio da cruz figueira, assistente admi-
nistrativo, identidade funcional nº 57215238/1 e cPf nº 632.957.922-91, 
suprimento de fundos no valor de r$ 600,00 (Seiscentos reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030 - r$ 600,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 863144
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 13/2022-seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac, por 
intermédio de seu pregoeiro, torna público a adjudicação por grupo do 
Pregão Eletrônico nº 09/2022-SEac, para a aQUiSiÇÃo dE 09 BaUS dE 
liVroS Para faiXa ETaria iNfaNTo JUVENil Para aTENdEr o ProGra-
Ma TErriTorio PEla PaZ.
adjudico o Grupo 1 – aQUiSiÇÃo dE 09 KiTS – BaÚS liTErarioS, para 
a empresa alfa coMErcio dE liVroS lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
27.726.248/0001-90, no valor global de r$ 157.148,82 (cento e cinquenta 
e sete mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
Belém/Pa, 11 de outubrto de 2022
lUiZ fErNaNdo SoUZa loBaTo
Pregoeiro

Protocolo: 863318

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 290/2022-GaB/seac
Belém Pa, 11 de outubro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Memo. 037/2022- UPB/SEac e Prot. 2022/1265901
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 600,00 (seiscentos re-
ais), ao servidor MicHEl GUiMarÃES Garcia, cPf 002.997.992-71, Ma-
trícula 5936592-2, para “atender despesas de pronto pagamento que não 
podem ser subordinadas ao processo normal de aplicação referente à Usina 
da Paz Benguí”.
• Material de Consumo – 339030... R$. 600,00
i. o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 60 
(trinta) dias, a contar da emissão da ordem Bancária,
ii. a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o 
término da aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no 
prazo determinado.
iii. Esta portaria, entra em vigor na data 11 de outubro de 2022
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 11 de outubro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 863351

FÉrias
.

Portaria Nº 292/2022-GaB/seac
Belém Pa, 11 de outubro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Memo. 3/2022 coaEST – SEac – PaE 2022/1291008;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora fENiX MENdES aGUiar, Matrícula 5956259-
1, 29 (vinte e nove) dias de férias interrompidas, a gozar no período 
de 10/10/2022 a 07/11/2022, interrompidas pela portaria 252/2022 de 
02/09/2022, publicada no doE n° 35.106 de 06/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 11 de outubro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 863077
Portaria N° 282/2022-GaB/seac
Belém Pa, 11 de outubro de 2022.
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação:

Matr FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo dias
3201759-1 claUdio roBErTo rodriGUES crUZ 01/06/2021-31/05/2022 19/12/2022 à 17/01/2023 30
5888105-5 dEBora doS SaNToS liMa 18/05/2021- 17/05/2022 01/12/2022 à 30/12/2022 30

5958723-1 JoÃo fErNaNdo carValHo BENdE-
laK MaToS 12/02/2021 – 11/02/2022 01/12/2022 à 30/12/2022 30

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 11 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 863114

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria aGe Nº 132/2022-GaB, de 11 de outubro de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo Nº 2022/1284667.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor luis claudio lopes Sacramento, matrícula 
761435/1, ocupante do cargo de assistente Técnico referência XXVii, lo-
tado nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 30 (trinta) dias de licença Prê-
mio, no período de 21/11/2022 a 20/12/2022, correspondente ao Triênio 
de 06/06/2009 a 05/06/2012.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 863110

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 967/2022-daF/sePLad, de 11 de oUtUBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/1307516,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora NaTHalia da SilVa alVarES, id. funcional nº. 
5891435/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública a, para res-
ponder como assessor Técnico ii, durante o impedimento legal do titular 
lUiZ TEiXEira rodriGUES JUNior, id. funcional nº. 5952501/1, no pe-
ríodo de 03/10/2022 a 01/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 863276
Portaria N°. 966/2022-daF/sePLad, de 11 de oUtUBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/1214427,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lUiZ EdiValdo cordEiro MoNTEiro, id. funcio-
nal nº. 11797/1, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, para responder 
como Secretário de Gabinete, durante o impedimento legal do titular Wil-
SoN JoSE MUNiZ riBEiro, id. funcional nº. 5752841/3, no período de 
21/11/2022 a 20/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 863106

errata
.

MiNdiYara UaKti PiMeNteL Freitas.
errata de Portaria de diÁrias
Portaria Nº 960/2022/-daF/sePLad de 07 de oUtUBro de 2022
Publicada no doe nº 35.147, de 11.10.2022.
onde se lê: Período: 10 a 11.10.2022
Leia-se: Período: 11 a 12.10.2022

Protocolo: 862995

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 038/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.



8  diário oficial Nº 35.149 Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

coNTraTada: Empresa caPiTal EVENToS E rESTaUraNTE EirEli, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 22.707.168/0001-74, sediada na av. comandante 
Brás de aguiar, nº 420, bairro de Nazaré, cEP: 66035-405, Belém/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de cronometragem, fornecimento de infraestrutura física, pessoal e 
logística, necessários à organização, execução e premiação do evento: iX 
corrida E caMiNHada do SErVidor PÚBlico ESTadUal E ii PaSSEio 
CICLÍSTICO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº. 12/2022 SE-
Plad/daf, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.331.1508.8886 – Promoção da Saúde ocupacio-
nal e Qualidade de Vida do Servidor
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica
Valor: r$ 299.900,00
fontes: 0101000000 / 0106000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor ToTal: r$ 299.900,00 (duzentos e noventa e nove mil e, nove-
centos reais)
ViGÊNcia: de 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura, conforme 
fixado no Termo de Referência, prorrogável na forma do art. 57, §1° da 
lei nº 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 07/10/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 862959

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 2º
convênio fdE nº: 008/2022
Processo: 31294/2022
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$280.732,54, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$269.503,23 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$11.229,31
data da assinatura: 07/10/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Conceição do Araguaia
concedente: SEPlad
ordenador de despesa: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 863287
termo aditivo: 2º
convênio fdE nº: 016/2022
Processo:1272194/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$1.403.776,96, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$1.347.625,88 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$56.151,08
data da assinatura: 07/10/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Conceição do Araguaia
concedente: SEPlad
ordenador de despesa: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 863302
termo aditivo: 2º
convênio fdE nº: 014/2022
Processo:1272313/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$544.667,37, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$522.880,67 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$21.786,70
data da assinatura: 07/10/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Conceição do Araguaia
concedente: SEPlad
ordenador de despesa: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 863297
termo aditivo: 2º
convênio: 006/2021
Processo:283943/2021
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
data da assinatura:07/10/2022
Vigência: 08/10/2022 a 06/04/2023
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de MÃE DO RIO
convenente: José Villeigagnon rabelo oliveira
concedente: SEPlad
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 863024

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 0318/2022-GaBs-sePLad, de 04 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 e pelo 

§1º do art. 3º do Decreto no 1.504, de 26 de abril de 2021;
rESolVE:
art. 1º a portaria n° 065/2021-GS/SEPlad, passa a vigorar com a seguin-
tes alterações:
art. 1º …………………………
…………………………………
iX - Maria de Nazaré Souza Nascimento, Secretária adjunta de Moderniza-
ção e Gestão administrativa, identidade funcional nº 5945696/4.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 04 de outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 862887

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 08/2022-sePLad/daF
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais, fundamentado no inciso ii, do art. 25 c/c 
incisos i e iii, do art. 13 da lei nº 8.666/93 e considerando a Manifestação 
Jurídica nº 419/2022 – cJUr/SEPlad, exarada nos autos do Processo nº 
2022/1066880, resolve reconhecer a inexigibilidade de licitação em face 
da fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa - fadESP,
inscrita no cNPJ sob o nº 05.572.870/0001-59, correspondente a contrata-
ção de empresa especializada na elaboração do “Planejamento Estratégico 
de Longo Prazo do Estado do Pará – PARÁ 2050”, conforme especificações 
estabelecidas no Termo de referência, no valor total de r$ 4.713.647,20 
(quatro milhões, setecentos e treze mil seiscentos e quarenta e sete reais 
e vinte centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.121.1508.8892 – Elaboração dos instrumentos 
de Planejamento Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Estimado: r$ 4.713.647,20 fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
data da assinatura eletrônica: 11/10/2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 08/2022-sePLad/daF
Nos termos do inciso ii, do art. 25 c/c incisos i e iii, do art. 13 da lei nº 
8.666/93, ratifico a Inexigibilidade de Licitação em prol da FUNDAÇÃO DE 
aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa - fadESP, inscrita no cNPJ 
sob o nº 05.572.870/0001-59, correspondente a contratação de empresa 
especializada na elaboração do “Planejamento Estratégico de longo Prazo 
do Estado do Pará – PARÁ 2050”, conforme especificações estabelecidas no 
Termo de referência, constante no Processo nº 2022/1066880, no valor 
total de r$ 4.713.647,20 (quatro milhões, setecentos e treze mil seiscen-
tos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
data da assinatura eletrônica: 11/10/2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 863369

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N.º 172 de 11 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.
resolve:
designar o servidor carloS alBErTo frEirE cardoSo JUNior, matrícula 
nº 80845084/3 para responder pelo cargo de SUPErViSor i, em substituição 
ao servidor ilSoN JoSE corrEa PEdroSo, matrícula nº 5961549/1, que 
estará em gozo de férias no período de 03/10/2022 à 01/11/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 863067

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 173 de 11 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.
rESolVE:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados.
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NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo
coNcessiVo

EliaNa Maria doS aNJoS BaTiSTa 5361311/2 2021/2022 03/11 à 02/12/2022

carloS alBErTo  frEirE cardoSo JUNior 80845084/3 2021/2022 16/11 à 15/12/2022

MaÍra SilVa NoGUEira 57190081/3 2021/2022 16/11 à 15/12/2022

MaNoEl Maria dE SoUZa BENcHiMol 5184509/1 2021/2022 03/11 à 02/12/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 863069

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata
errata reFereNte ao coNtrato Nº 72/2018,PUBLicado No 
doe Nº35.040, dia 11/07/2022,ProtocoLo Nº816063.
coNTraTado: laBoraTÓrio da aNáliSES cliNicaS JcN lTda.(laBo-
raTÓrio SaN MorENo)
oNde se LÊ:
4º TErMo adiTiVo
Leia-se:
5º TErMo adiTiVo
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 863029

.

.

coNtrato
.

coNtrato:124/2022
Processo:2022/810480
cHaMada PÚBlica n.001/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na arEa dE SaUdE aoS SEGUradoS 
E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:30/09/2022
Vigência:30/09/2022 a 30/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor: 60.000,00
coNTraTada: NUclEo dE fiSiaTria coMErcial lTda.
cNPJ nº. 05.063.292/0001-25
Endereço: Tv. curuzu, Nº 2289, Bairro: Marco
Município Belém/Pa, cEP:66.630-505
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 863004

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 777 de 11 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 
2022/1292658 (PaE), de 06/10/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Keytson deny Gomes Portugal, matrícula nº 
5929454/3, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Tecno-
logia da informação, a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 
13/10/2022 a 15/10/2022, a fim de realizar a verificação da estrutura 
física e lógica do polo do iGEPrEV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 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 778 de 11 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 
2022/1220201 (PaE), de 21/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor franklin José Neves contente, matrícula nº 5929454/3, 
ocupante do cargo em comissão de diretor de administração e finanças, 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, 11 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 863169
Portaria Nº 773 de 11 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 – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Marcelo Barbosa rodrigues, 
matrícula nº 5905513/7, ocupante do cargo em comissão de coordenador 
de arrecadação e fiscalização, a viajar a cidade do rio de Janeiro/rJ, no 
período de 09/10/2022 a 14/10/2022, a fim de desenvolver suas ativida-
des 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, 11 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 862638
Portaria Nº 774 de 11 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 
2022/1293864 (PaE), de 06/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora aline di Paula Vianna la-
fayette da Silva, matrícula nº 5950203/4, ocupante da função de Técnico 
Previdenciário a, a viajar a cidade do rio de Janeiro/rJ, no período de 
10/10/2022 a 14/10/2022, a fim de desenvolver suas atividades funcionais 
na referida cidade.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 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, 11 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 862760

oUtras MatÉrias
.

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 a publicidade é um dos princípios constitucionais fun-
damentais regentes da administração Pública, compreendendo a transpa-
rência, a acessibilidade, a integralidade e a integridade das informações 
referentes à gestão administrativa e financeira da coisa pública;
coNSidEraNdo que são princípios da governança pública a capacidade de 
resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a presta-
ção de contas e responsabilidade, e a transparência;
considerando o teor do art. 1º, inciso i do decreto Estadual nº 2.161, de 
04 de março de 2010, no qual dispõe que o instituto de Gestão Previden-
ciária do Estado do Pará - iGEPrEV deve observar, na elaboração da folha 
de pagamento dos beneficiários do Regime de Previdência Estadual, as 
normas estabelecidas neste decreto relativamente às consignações facul-
tativas de contribuições devidas pelos segurados, mediante autorização 
destes, às respectivas representações sindicais ou associações de servi-
dores estaduais e a entidades sociais instituídas por militares estaduais;
CONSIDERANDO que em análise ao processo nº 2020/19446 identificou-se 
irregularidade documental quanto ao alvará de funcionamento do Sindica-
to, pois estava vencido, ou seja, em desacordo com o decreto Estadual nº 
2.161/2010, coadunado com o princípio da segurança jurídica e princípio 
da solenidade;
coNSidEraNdo o ofício SiPEMB nº 09/2021 sobre a regularização contra-
tual do convênio de consignação referente ao processo nº 2020/19446, no 
qual o Presidente do Sindicato prestou esclarecimentos quanto às pendên-
cias processuais no âmbito do referido processo;
coNSidEraNdo ainda que no ofício SiPEMB nº 09/2021 foi solicitada a 
suspensão temporária do prazo para apresentação dos documentos exigi-
dos para regularização do convênio, assim como a manutenção dos repas-
ses mensais provenientes da contribuição sindical dos filiados realizada por 
meio de consignação em folha de pagamento do próprio iGEPrEV;
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rESolVE:
i – Tornar pública a análise da Procuradoria Jurídica quanto ao pedido re-
alizado, segundo a qual:
1. as legislações que regulamentam os convênios referentes às consigna-
ções na folha de pagamento de benefícios (decreto Estadual nº 2.161/2010 
e lei nº 14.131/2021) não preveem a possibilidade de suspensão temporá-
ria do prazo para apresentação de documentos;
2. a administração Pública é regida pelo princípio constitucional da lega-
lidade estrita, além dos princípios da segurança jurídica e supremacia do 
interesse público, razão pela qual o administrador não pode criar direitos 
não previstos em lei;
3. resta impossível a suspensão temporária do prazo para apresentação 
de documentos;
4. deve ser suspenso o repasse mensal de verbas enquanto não houver a 
regularização da documentação.
Belém, 11 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 863090
NotiFicaÇÃo Por editaL

Processo: 2022/1201230. Pelo presente edital NoTificaMoS a senhora 
Socorro dE loUrdES da SilVa MiraNda, Matrícula nº 532479/1, apo-
sentada no cargo de Professora classe Especial, Nível J, na Secretaria Es-
tado de Educação - SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, 
através do ofício n° 202204806/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu 
processo de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto 
de Previdência acatou a revisão da composição de seu benefício, no sen-
tido de retificar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço, de 55% 
(cinquenta e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento), bem como 
reenquadrar do nível J para o i, tendo em vista que foi equivocadamente 
utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu 
afastamento para aguardar a aposentadoria, em 28/03/2011. Prazo para 
comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a con-
tar desta publicação.
Belém,  11 de outubro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/1214604. Pelo presente edital NoTificaMoS a senhora 
carMEN lUcia GUErrEiro PaiVa, Matrícula nº 319481/1, aposentada no 
cargo de Professora classe i, Nível K, na Secretaria Estado de Educação 
- SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício 
n° 202204915/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo de ina-
tivação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 
acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o 
reenquadramento do nível K para o J, tendo em vista que foi equivocada-
mente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de 
seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 31/12/2008. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
Belém,  11 de outubro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/1234483. Pelo presente edital NoTificaMoS a senhora 
raiMUNda Edila GoNÇalVES PaNToJa, Matrícula nº 550795/1, aposen-
tada no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria Estado de 
Educação - SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do 
ofício n° 202205059/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo 
de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Pre-
vidência acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de 
retificar o Adicional Por tempo de Serviço de 55% (cinquenta e cinco por 
cento) para 40% (quarenta por cento), tendo em vista que foi equivoca-
damente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 01/06/2009. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
Belém,  11 de outubro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 863363

eXtrato de coNtrato 
contrato administrativo: 027/2022
Pregão eletrônico srP nº 008/2022
Processo: 2022/621674
Vigência: 27/09/2022 a 26/09/2023
Exercício: 2022 a 2023
considerando que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
(igeprev) visando alcançar a excelência na gestão do regime próprio de 
previdência estadual e, por conseguinte, garantir a manutenção das obri-
gações previdenciárias, atuais e futuras, bem como a satisfação de seus 
segurados, beneficiários e dependentes, amparado nos princípios da go-
vernança, transparência, conformidade, equilíbrio e sustentabilidade, tem 
investido continuamente na modernização e automação de seus processos 
e neste aspecto a utilização de tecnologia da informação tem um papel 
fundamental e estruturante.
considerando que o instituto tem executado seu plano de expansão que 
contempla o programa cidadania, Justiça e direitos Humanos e Gover-
nança Pública do Plano Plurianual do Estado do Pará - PPa, para o período 
de 2020-2023 e visa descentralizar o atendimento do iGEPrEV exclusiva-
mente da capital do Estado com a criação de 09 regiões além do igeprev 
itinerante.

considerando a descentralização dos serviços torna a necessidade de in-
fraestruturas de tecnologia da informação cada vez mais críticas. Para que 
estas infraestruturas garantam os melhores níveis de serviço em termos 
de desempenho e disponibilidade, se utilizam tecnologias modernas e com-
plexas, cuja mão de obra é cada vez mais especializada, por este moti-
vo contratações como serviços gerenciados ou a utilização de nuvem, se 
mostram eficientes, pois entregam para a Administração pública serviços 
de qualidade com o devido suporte necessário para manter o ambiente 
resiliente, seguro e sempre disponível.
considerando que a descentralização traz inúmeras vantagens para o se-
gurado, evitando deslocamentos do interior para a capital que requer não 
apenas maior disponibilidade de tempo como também recursos financeiros 
para o custeio destas viagens provendo assim, maior conforto e comodida-
de para a utilização de serviços do instituto, por outro lado, requer que o 
instituto disponha de mecanismos de coordenação e organização do traba-
lho dos servidores públicos já que estes estarão dispersos pelo estado, por 
este motivo é importante adotar soluções de colaboração que permitam 
otimizar o trabalho em um cenário distribuído.
considerando que é importante destacar que o instituto é um grande usu-
ário do pacote de produtos de escritório da Microsoft, sendo a solução 
largamente utilizada nos diversos setores, principalmente na produção de 
textos, planilhas complexas e apresentações, contudo devido à ausência 
de atualização ao longo dos últimos anos, existem versões de produtos 
diferentes instaladas nos computadores dos usuários, causando grande 
dificuldade de gestão destes ativos, incompatibilidades e dificuldades de 
suporte, portanto, torna-se necessário, além de prover soluções de co-
laboração dispor de versões atualizadas destes produtos visando tornar 
o trabalho mais eficiente, já que as versões novas dos produtos já pos-
suem de forma integrada aos serviços online a possibilidade de coautoria 
de documentos, reuniões online, calendários compartilhados, e-mails com 
caixas postais funcionais, dentre outras diversas facilidades que podem ser 
obtidas mantendo a experiência atual do usuário, possibilitando a adoção 
rápida destas soluções sem a necessidade de treinamento dos usuários 
finais, já que os mesmos possuem conhecimentos na plataforma atual.
objeto: contratação de empresa especializada em Tecnologia da informação 
para fornecimento de infraestrutura de processamento e armazenamento pri-
vado gerenciado como serviço, contemplando o fornecimento de equipamen-
tos na modalidade de comodato, mão de obra especializada para implantação, 
suporte e administração continuada do ambiente, bem como subscrições de 
solução de colaboração corporativa, implantação e suporte.
o valor global deste contrato administrativo é de r$ 8.170.639,92 (oito 
milhões cento e setenta mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e 
dois centavos).
contratado: TEcH lEad SErViÇoS E coMÉrcio dE iNforMáTica lTda, 
com sede na rua al. rio Negro, 1030, Sala 206 – Barueri, SP, cEP 06.454-
0001, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. o cNPJ 11.887.021/0002-78, neste 
ato representado por  allYSoN aNdradE BriTo. 
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 863379

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

extrato da Portaria Nº 226 de 11 de outubro de 2022.
Processo: 2022/1252127
fundamentação legal: lei nº 5.810/94/rJU, art. 145.
objetivo: Participar do 17º SENaEd- Seminário Nacional aBEd de Educa-
ção a distância.
Servidor: HElVio MorEira arrUda , matricula n° 5921161/6, diretor da 
ddPEG/EGPa,  4 e ½ (quatro e meia) diárias.
Período: 17/10 a 21/10/2022
origem: Belém
destino: São Paulo/SP.
Wilson luiz alves ferreira
diretor Geral interino- EGPa

Protocolo: 862918

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria de reVoGaÇÃo de coNcessÃo de iseNÇÃo 
de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002928, de 07 de outubro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330001973, de 11 de março de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNTErESSado: EMErSoN PErEira doS SaNToS.
cPf: 454.134.442-49.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSlJ967509.
Portaria Nº 2022330002930, de 10 de outubro de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330001700, de 10 de fevereiro de 
2022, que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rUi BraNdao rodriGUES.
cPf: 060.135.542-34.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP170943.

Protocolo: 863020
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 579 de 07 de oUtUBro de 2022
rEMoVEr, a pedido, o servidor aMadEU fadUl TEiXEira, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5279984/1, da cEcoMT de Portos e ae-
roportos para a diretoria de fiscalização.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 863022
Portarias de recoNHeciMeNto 
de iMUNidade de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002927, de 07 de outubro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BASE LEGAL: Art. 150, inciso VI, alínea “a”, § 2° da Constituição Federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: coNSElHo rEGioNal dE adMiNiSTracao do Para.
cNPJ: 04.711.149/0001-30.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9BGKS48V0HG151795 cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT
2022 9BGKS48V0HG151795 cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT
Portaria Nº 2022330002926, de 07 de outubro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BASE LEGAL: Art. 150, inciso VI, alínea “a”, § 2° da Constituição Federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE BrEJo GraNdE do araGUaia.
cNPJ: 12.985.215/0001-98.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd341acZPY799190 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341acYNY794295 fiaT/MoBi liKE
Portaria Nº 2022330002929, de 10 de outubro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aSSociacao NorTE BraSilEira dE EdUcacao E aS-
SiSTENcia Social - a.
cNPJ: 06.845.408/0004-93.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd1196GdJ1147664 fiaT/doBlo ESSENcE 7l E

Protocolo: 862990
Portaria Nº 580, de 11 de oUtUBro de 2022
altera a PorTaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe 
sobre o Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos 
refrigerantes, energéticos e isotônicos, e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando o disposto no inciso iii do art. 39 do regulamento do impos-
to sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviço de Transporte interestadual e intermunicipal e de comu-
nicação - icMS, aprovado pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º ficam acrescidos os itens a seguir à PorTaria Nº 1.726, de 6 de 
dezembro de 2016, que passa a vigorar com as seguintes redações:
i - no anexo i referente ao PMPf para refrigerantes:

 “.......... .......... .......... .......... ..........

rEfriGEraNTES MaraJá S/a PET ou Vidro descartável KiTUBaiNa MaraJá 600 2,50

rEfriGEraNTES MaraJá S/a alumínio ou lata descartável MaraJa GUaraNa 350 2,13

rEfriGEraNTES MaraJá S/a alumínio ou lata descartável KiTUBaiNa 265 2,00

rEfriGEraNTES MaraJá S/a PET ou Vidro descartável KiTUBaiNa MaraJá 500 3,00

rEfriGEraNTES MaraJá S/a PET ou Vidro descartável KiTUBaiNa MaraJá 1500 4,48

rEfriGEraNTES MaraJá S/a PET ou Vidro descartável MaraJa GUaraNa 
ZEro 2000 4,50

rEfriGEraNTES MaraJá S/a PET ou Vidro descartável MaraJa ciTrUS 2000 4,00

rEfriGEraNTES MaraJá S/a PET ou Vidro descartável GUaraNaZiNHo 
MaraJa 250 1,62

.......... .......... .......... .......... .....”

ii - no anexo ii referente ao PMPf para energéticos e isotônicos:

“.......... .......... .......... .......... ..........

rEfriGEraNTES MaraJá S/a PET ou Vidro descartável iNfiNiTY MaraJá 2000 10,50

rEfriGEraNTES MaraJá S/a PET ou Vidro descartável iNfiNiTY MaraJá 1000 7,00

rEfriGEraNTES MaraJá S/a alumínio ou lata descartável iNfiNiTY MaraJá 265 5,00

.......... .......... .......... .......... .....”

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do segundo dia subsequente à referida publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 862983

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001151 de 11/10/2022 - 
Proc n.º 002022730007125/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: carlos Jose Junior luna raiol – cPf: 279.478.312-20
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005842, de 11/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007102/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 Waldir Silva rodrigues – cPf: 565.178.312-15
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY dX MT/Pas/automovel/93HGM6530HZ213685
Portaria n.º202204005844, de 11/10/2022 - 
Proc n.º 122022730001297/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: ronaldo conceição dos Santos – cPf: 737.871.242-68
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo SPacEfoX cl Ma/Pas/automovel/9BWPB45Z1G4041110
Portaria n.º202204005846, de 11/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006962/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: Jailson de lima costa – cPf: 463.582.502-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU095140
Portaria n.º202204005848, de 11/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007079/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: Washington luiz alves – cPf: 252.886.362-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB145712

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005841, de 11/10/2022 - 
Proc n.º 0020227300069441/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 mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qeh4c71.
interessado: carlos Jose de andrade – cPf: 219.605.002-44
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/VErSa 16 Sl/Pas/automovel/94dBcaN17GB203080

Protocolo: 862951

errata
.

Portaria Nº 2213, de 06/10/2022, publicada no doe nº 35.145, 
de 07/10/2022.
onde se lê: lUZia TÂNia MoTa BErNardES, cargo analista fazendário, 
Matricula nº 3340600/2, portador do cPf nº 194.462.092-34
Leia-se: claUdEliNa dE aQUiNo rodriGUES, cargo assistente fazen-
dário, Matricula nº 3220/1, portador do cPf nº 195.698.822-04

Protocolo: 863076

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 2218 de 07 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  di-
árias ao servidor rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, nº 0590603604, 
GErENTE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
objetivo de realizar vistória técnica de execução de serviços de manu-
tenção predial, no período de 11.10.2022 à 13.10.2022, no trecho Belém 
- Breves - Belém.



12  diário oficial Nº 35.149 Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

Portaria Nº 2219 de 07 de outubro de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
a servidora clEoNicE carValHo dE SoUZa VENaNcio, nº 0513861201, 
aSSiSTENTE faZENdário, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo 
TriBUTária dE alTaMira, objetivo de  participar do “ii Encontro de Ge-
rentes administrativos”, no período de 19.10.2022 à 22.10.2022, no trecho 
altamira - Belém - altamira.
Portaria Nº 2220 de 07 de outubro de 2022 autorizar 3 e 1/2  diá-
rias a servidora fraNcEMarcia fErrEira dE carValHo, nº 0324955701, 
aUX. dE adMiNiSTracao, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS.dE caraJáS, objetivo de participar do ii Encontro de Gerentes 
administrativos, no período de 19.10.2022 à 22.10.2022, no trecho Mara-
bá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 2225 de 07 de outubro de 2022 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor frEdErico do NaSciMENTo PaiVa, nº 0512890001, 
fiScal -c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de participar reunião 
ordinária da rede de corregedorias de 2022, no período de 19.10.2022 à 
22.10.2022, no trecho Belém - Porto alegre/ rs - Belém.
Portaria Nº  2226 de 07 de outubro de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE EdUardo MiraNda BaTiSTa coSTa, nº 0560796501, 
aUdiTor -c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de Participar reunião 
ordinária da rede de corregedorias de 2022, no período de 19.10.2022 à 
22.10.2022, no trecho Belém - Porto alegre - rs - Belém.
Portaria Nº 2227 de 07 de outubro de 2022 autorizar 18 e 1/2  
diárias a servidora SaNdra Maria BiTENcoUrT BEcKMaN aBrEU, nº 
0002282901, aSSiSTENTE faZENdário - B - iV, lotada na cÉlUla dE 
GESTÃo dE PESSoaS, objetivo de atendimento individual aos servidores 
através da dad, objetivo de avaliar a qualidade de vida e propor melhorias 
como fortalecimento da política de valorização do servidor desta SEfa, no 
período de 11.10.2022 à 29.10.2022, no trecho Belém - itinga - conceição 
do araguaia - redenção - Xinguara - Eldorado dos carajás - carne de Sol 
- dom Elizeu - Belém.
Portaria Nº 2228 de 07 de outubro de 2022 autorizar 18 e 1/2  
diárias a servidora ElaiNE Maria MaToS SoarES, nº 0503902902, Pro-
TocoliSTa, cÉlUla dE GESTÃo dE PESSoaS, objetivo de realizar aten-
dimento individual aos servidores, através da dad/cGPE com o objetivo 
de fornecer orientações quanto aos processos de aposentadoria, abono 
de permanência e censo previdenciário 2022, no período de 11.10.2022 à 
29.10.2022, no trecho Belém - itinga - conceição do araguaia - redenção 
- Xinguara - Eldorado dos carajás - carne de Sol - dom Elizeu - Belém.
Portaria Nº 2136 de 27 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiScal
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da cEcoMT 
TAPAJÓS, objetivo de realizar operação de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, no período de 28.09.2022  à  30.09.2022, no trecho Óbidos - 
Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 2139 de 27 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor JoSE Maria da SilVa Mafra, nº 0518573401, Mari-
NHEiro flUV.MaQUiNaS, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. da cEcoMT TaPaJÓS, objetivo de pilotar embarcação em opera-
ção de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 28.09.2022  
à  30.09.2022, no trecho Óbidos - Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 2138 de 27 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  di-
árias ao servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, nº 0514966501, aUXiliar 
oPEracioNal faZENdário - B - iV, coord. EXEc. dE coNTrolE MEr-
cadoria EM TraNS. da cEcoMT TaPaJÓS, objetivo de auxiliar em opera-
ção de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 28.09.2022  
à  30.09.2022, no trecho Óbidos - Juruti - Óbidos.
Portaria Nº 2239 de 11 de outubro de 2022 autorizar 17 e 1/2  
diárias ao servidor NEMiaS carValHo da SilVa, nº 0505932102, MoTo-
riSTa faZENdário - B - iV, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TRANS. DO GURUPI, objetivo de conduzir veículo oficial na unidade, 
no período de 14.10.2022 à 31.10.2022, no trecho Gurupi - conceição do 
araguaia - Gurupi.
Portaria Nº 2240 de 11 de outubro de 2022 autorizar 15 e 1/2  
diárias ao servidor MaNoEl aiNETTE SaNToS, nº 0514942801, MoTo-
riSTa, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir viatura oficial na unidade, no período de 
16.10.2022 à 31.10.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria Nº 2242 de 11 de outubro de 2022 autorizar 15 e 1/2  
diárias ao servidor cElSo caSTro GoMES, nº 0048963801, ProfESSor 
ad-4, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrU-
Pi, objetivo de realizar trabalho administrativo na unidade, no período de 
16.10.2022 à 31.10.2022, no trecho Gurupi - Marabá - Gurupi.
Portaria Nº 2243 de 11 de outubro de 2022 autorizar 14 e 1/2  
diárias ao servidor JoSE PaUlo MENdES dE liMa, nº 0324872001, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo 
TriBUTária dE caPaNEMa, objetivo de realizar trabalho administrativo 
na unidade, no período de 17.10.2022 à 31.10.2022, no trecho Bragança 
- Marabá - Bragança.
Portaria Nº 2244 de 11 de outubro de 2022 autorizar 15 e 1/2  
diárias ao servidor carloS roBErTo doS SaNToS MEdEiroS, nº 
0324842901, MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TRANS.DE CARAJÁS, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT 
GUrUPi, no período de 16.10.2022 à 31.10.2022, no trecho Marabá - 
Gurupi - Marabá.
Portaria Nº 2247 de 11 de outubro de 2022 autorizar 18 e 1/2  
diárias ao servidor lUiS carloS WElliNGToN dE SoUZa WaSSallY, nº 
0536124905, coordENador faZENdario, dirEToria dE adMiNiSTra-
ÇÃo, objetivo de atendimento individual aos servidores através da dad, 
com o objetivo de avaliar a qualidade de vida e propor melhorias como 
fortalecimento da política de valorização do servidor desta Sefa, no período 
de 11.10.2022 à 29.10.2022, no trecho Belém - itinga - conceição do ara-
guaia - redenção - xinguara -Eldorado dos carajás - carne de Sol - dom 
Elizeu - Belém.

Protocolo: 862931

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado da 
fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração e 
Notificação Fiscal abaixo relacionados foram declarados IMPROCEDENTES, 
em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012022510000367-3, 012022510000369-0, 012020510001295-3, 
382018510000489-1, 812018510000317-6.
Belém (Pa), 11 de outubro de 2022.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância
editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado da 
fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração e 
Notificação Fiscal abaixo relacionados foram declarados NULOS, em deci-
sões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012019510001659-1, 012020510001443-3, 012020510001464-6.
Belém (Pa), 11 outubro de 2022.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 862971

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
retirada de PaUta de JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público que foram retirados de pauta os recursos, 
com julgamento previsto como segue:
PriMeira cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto
Em 10/10/2022, às 09:30:00h, recurso n. 19391, aiNf n. 
102021510000118-4, contribuinte coMErcial dE fErro & aÇo aTM 
lTda - ME, insc. Estadual n. 15.275.866-6.
Em 10/10/2022, às 09:30:00h, recurso n. 19137, aiNf n. 
032021510000033-0, contribuinte TraNSPorTES ValE do TocaNTiNS, 
insc. Estadual n. 15.235.953-2.
Em 10/10/2022, às 09:30:00h, recurso n. 19103, aiNf n.012021510000244-
0, contribuinte farMácia PErSoNalE lTda, insc. Estadual n. 15.197.112-
9, advogado: Max Vinicius Marialva ribeiro, oaB/Pa-27938.
Em 10/10/2022, às 09:30:00h, recurso n. 19393, aiNf n102021510000119-
2, contribuinte coMErcial dE fErro & aÇo aTM lTda - ME, insc. Esta-
dual n. 15.275.866-6.
Em 10/10/2022, às 09:30:00h, recurso n. 19487, aiNf n 372021510000284-
0, contribuinte NESTlÊ BraSil lTda, insc. Estadual n. 15.001.608-5, ad-
vogada: clara rocha Souza, oaB/Ba-45122.
Em 10/10/2022, às 09:30:00h, recurso n. 19539, aiNf n042020510000037-
9, contribuinte HidroViaS do BraSil – Vila do coNdE S/a, insc. Estadual 
n. 15.623.292-8, advogada: Maria Eugenia doin Vieira, oaB/SP- 208425.
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas a data de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 18/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19312, aiNf nº 
012017510000636-2, contribuinte dirEcioNal ENGENHaria S/a, insc. 
Estadual nº. 15409376-9, advogado: THoMaZ raPHaEl BraSil BriTo, 
oaB/Pa-29923.
Em 18/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19546, aiNf nº 
262020510002317-7, contribuinte VolarE VEicUloS lTda, cNPJ nº. 
16.865.089/0001-99, advogado: aNdErSoN faVEro MacHado, oaB/rS-85789.
Em 18/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19792, aiNf nº 
102021510000023-4, contribuinte PoSTo ParaNa lTda, insc. Estadual 
nº. 15394406-4.
Em 18/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19980, aiNf nº 
642022510000216-0, contribuinte HEXiS ciENTifica lTda, cNPJ nº. 
53.276.010/0001-10, advogado: VaNESSa NaSr, oaB/SP-173676.
Em 18/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19880, aiNf nº 
012017510001084-0, contribuinte H l MarTiNS coMErcio dE MaTE-
riaiS dE coNSTrUcao lTda ME, insc. Estadual nº. 15131436-5.

errata
No acÓrdÃo N. 8484 - 2ª cPJ, publicado no doe n. 35.147, de 11/10/2022,
onde se lê: “rEcUrSo N. 19158 - VolUNTário”
Leia-se: “rEcUrSo N. 19158 - dE ofÍcio”

Protocolo: 863066
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.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 195/2022
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
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PoLo iV
Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)
laiZE criSTiNE SaNToS dE SoUZa 124° av. Maximino Porpino, nº 680 - 
centro - castanhal/Pa
obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 13 de outubro de 2022.

Protocolo: 862814

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N º 0878 de 11 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado do doE N° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo teor dos PaE´s nº 2021/703973, 2022/694645 e 
2022/988789.
r E S o l V E:
aUToriZar, a servidora raQUEl TErUMi iTo, matrícula nº 5832160/2, 
cargo farMacÊUTico BioQUÍMico, o afastamento para exercer aTi-
VidadE claSSiSTa Na aSSociaÇÃo doS PEriToS oficiaiS do Pará 
(aSPoP), onde exercerá o cargo de diretor Social cultural, no período de 
03/10/2022 a 31/12/2022.
Portaria N° 0880 de 11 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1266674.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora Mara 
lÚcia MoraES doS SaNToS, matrícula nº 54189292/1, lotada no dE-
ParTaMENTo dE coNTrolE dE ENdEMiaS, para responder pela coordE-
NaÇÃo ESTadUal dE ZooNoSES – dcE/dVS, no período de 10.10.2022 a 
08.11.2022, em substituição a titular ElKE Maria NoGUEira dE aBrEU, 
matrícula nº 5883130/3, que se encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 863182
Portaria Nº 912 de 06 de outubro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
considerando o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
considerando os fatos denunciados nos autos do Processo 2018/566301 e 
processos conexos, designada pela PorTaria Nº 799 de 05 de setembro 
de 2022, publicada no d.o.E. Nº 35.109 de 09 de setembro de 2022.
considerando a solicitação constante no ofício Nº 100/2022/cPS/Nc/SES-
Pa, de 06 de outubro de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de 
prorrogação, para que se concluam as investigações referentes aos proces-
sos supramencionados;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia ad-
MiNiSTraTiVa, a qual apura a (Prestação de Serviço Sem cobertura con-
tratual), nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios, reportar-se diretamente à 
autoridade e órgãos da administração Pública e proceder às diligências 
necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 06 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 863241
Portaria Nº 911 de 06 de outubro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
considerando o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
considerando os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2019/402192 
e processos conexos, designada pela PorTaria Nº 795 de 05 de setembro 
de 2022, publicada no d.o.E. Nº 35.109 de 09 de setembro de 2022.
considerando a solicitação constante no ofício Nº 099/2022/cPS/Nc/SES-
Pa, de 06 de outubro de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de 
prorrogação, para que se concluam as investigações referentes aos proces-
sos supramencionados;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, a qual apura a (indícios de irregularidades funcionais), 
nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.

ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios, reportar-se diretamente à 
autoridade e órgãos da administração Pública e proceder às diligências 
necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 06 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 863246
Portaria Nº 910 de 06 de oUtUBro de 2022
errata da Portaria Nº 903 de 30 de setembro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos dos Processos nº 
2022/516852 e processos 2022/35536 (Prestação de Serviço sem cober-
tura contratual - HSaMZ).
coNSidEraNdo a solicitação na ofício nº 98/2022 de 06 de outubro de 
2022, a qual solicita a publicação da Errata da PorTaria Nº 903 de 30 de 
setembro de 2022, publicado no doE 35.142 de 05 de outubro de 2022, 
a qual instaurou a Sindicância, de modo a corrigir o número do processo 
indicado na portaria de instauração;
rESolVE:
i - determinar a publicação da ErraTa da PorTaria Nº 903 de 30 de se-
tembro de 2022, publicado no doE 142 de 05 de outubro de 2022;
ii-  onde se lê:
considerando os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2022/115354, 
nº 2022/35536 e processos conexos (Prestação de Serviço sem cobertura 
contratual/HSaMZ);
iii-  Leia-se:
considerando os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2022/516852, 
nº 2022/35536 e processos conexos (Prestação de Serviço sem cobertura 
contratual/HSaMZ);
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 06 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 863250
Portaria Nº 893 de 06 de oUtUBro de 2022
errata da Portaria Nº 891 de 19 de setembro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos dos Processos nº 
2020/155493; Protocolo 2021/66136; Protocolo 2020/683036; Protocolo 
2020/912717; Protocolo 2020/912611; Protocolo 2022/457925; Protocolo 
2020/845306; Protocolo 2020/938695; Protocolo 2020/845563; Protocolo 
2021/1301020; Protocolo 2020/912556; Protocolo 2022/783745;
coNSidEraNdo a solicitação na ofício nº 97/2022 de 06 de outubro de 
2022, a qual solicita a publicação da Errata da PorTaria Nº 891 dE 19 
dE SETEMBro dE 2022, publicado no doE 35.122 de 21 de setembro 
de 2022, a qual instaurou a Sindicância, de modo a corrigir o número do 
processo indicado na portaria de instauração;
rESolVE:
i - determinar a publicação da ErraTa da PorTaria Nº 891 dE 19 dE SE-
TEMBro dE 2022, publicado no doE 35.122 de 21 de setembro de 2022;
ii-  onde se lê:
instaurar a competente Sindicância administrativa (...) – Processo 
2019/463180, e processos conexos (apuração de possíveis irregularida-
des no recebimento de valores por servidores efetivos, agentes públicos, 
contratados temporários e daS pelo sistema SiafEM no HrT – Tucuruí).
iii-  Leia-se:
instaurar a competente Sindicância administrativa, (...) - Processo 
2020/155493; Protocolo 2021/66136; Protocolo 2020/683036; Protocolo 
2020/912717; Protocolo 2020/912611; Protocolo 2022/457925; Protocolo 
2020/845306; Protocolo 2020/938695; Protocolo 2020/845563; Protocolo 
2021/1301020; Protocolo 2020/912556; Protocolo 2022/783745 (apura-
ção de responsabilidade pela prestação de serviço de cirurgias pediátricas 
sem cobertura contratual no HSMa)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 06 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 863255
Portaria Nº 914 de 06 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2011/292811;
coNSidEraNdo a solicitação constante no ofÍcio Nº 102/2022/cPS/Nc/
SESPa de 06 de outubro de 2022, o qual solicita a publicação de portaria 
prorrogação, para que se concluam as investigações referentes ao supra-
mencionado processo.
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rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, para apurar os fatos a que se refere o Processo nº 
2011/292811;
ii - ProrroGar o prazo de validade da comissão Especial de Sindicância 
por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 06 dE oUTUBro dE 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 863261
Portaria Nº 913 de 06 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2019/457084 – anexo 2016/134370.
coNSidEraNdo a solicitação constante no ofÍcio Nº 101/2022/cPS/Nc/
SESPa de 06 de outubro de 2022, o qual solicita a publicação de portaria 
prorrogação, para que se concluam as investigações referentes ao supra-
mencionado processo;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, para apurar os fatos a que se refere o Processo nº 
2019/457084 – anexo 2016/134370;
ii - ProrroGar o prazo de validade da comissão Especial de Sindicância 
por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 06 dE oUTUBro dE 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 863266
Portaria N° 1251 de 06 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1266733.
rESolVE:
I – LOTAR, a contar de 04/03/2022, para fins de regularização funcional, a 
servidora iNGrid dE oliVEira rocHa fEiToSa, matrícula n° 5957683/2, 
cargo MÉdico, na dirEToria TÉcNica, com atuação na dPaiS.
II – LOTAR, a contar de 01/09/2022, para fins de regularização funcional, a 
servidora iNGrid dE oliVEira rocHa fEiToSa, matrícula n° 5957683/2, 
cargo MÉdico, na dirEToria dE dESENVolViMENTo E aUdiToria doS 
SErViÇoS dE SaÚdE.
Portaria N° 1252 de 06 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1284202.
rESolVE:
LOTAR, a contar de 28/09/2022, para fins de regularização funcional, a ser-
vidora Márcia roSaNa rodriGUES PiNHEiro, matrícula n° 55209057/1, 
cargo TÉcNico dE ENfErMaGEM, na diViSÃo dE ViGilÂNcia a SaÚdE, 
com atuação no Serviço de Verificação de Óbito – SVO.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 06.10.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 862920
Portaria N° 0875 de 06 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor dos PaE nº 2022/1267280.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora EliaNa MaciEl da SilVa caValcaNTE, matrícula nº 
5278074/3, lotada no 3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder pelo 
cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo dE orGaNiZaÇÃo, coNTrolE 
E aValiaÇÃo dE cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 03.10.2022 a 
01.11.2022, em substituição a titular laUra rodriGUES da SilVa, matrícu-
la nº 6402924/1, que se encontra em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0877 de 06 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor dos PaE nº 2022/1261013.

r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora criSTiaNE roSa do NaSciMENTo, matrícula nº 
57194227/1, lotada na diViSÃo dE docUMENTaÇÃo E diVUlGaÇÃo, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo dE docUMEN-
TaÇÃo E diVUlGaÇÃo/ daS-3, no período de 07.11.2022 a 06.12.2022, 
em substituição a titular raQUEl criSTiNa caMPoS doS SaNToS, matrí-
cula nº 54197571/1, que se encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 06.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 862923

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 272 de 06 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei 
federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 de outubro 
de 2013, a cláusula décima do contrato nº 028/2022(TicKET SolUÇÕES 
HdfGT S/a), conforme seq.63, nos autos do Processo n° 2022/284935.
r E S o l V E: designar os servidore(a)s, lotados no Setor de Transportes
-STraNS/SESPa,  MÔNica GiUSTi rENdEiro, matrícula nº 5956301/1, 
fEliPE da SilVa rodriGUES MoNTEiro, matrícula nº 5959755/3 e lE-
oNardo NaSciMENTo da coNcEiÇÃo, matrícula nº 54191286/1, para 
compor a comissão de fiscalização a fim de acompanhar, controlar e fisca-
lizar o contrato nº 028/2022, bem como pelo atesto dos documentos de 
despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contra-
tado, para fins de pagamento, no âmbito da 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: 863055
Portaria Nº. 273 de 11 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, e a cláusula oitava do contrato nº 068/2022(UNidaS 
VEÍcUloS ESPEciaiS S/a) e a sequencial 41 dos autos do Processo n° 
2022/596998;
rESolVE: designar os servidores fEliPE da SilVa rodriGUES MoNTEi-
ro, matrícula nº 5959755/3 e MÔNica GiUSTi rENdEiro, matrícula nº 
5956391/1, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 068/2022, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e 
correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento no âmbito 
da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 863051
Portaria Nº 274 de 11 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58 inciso iii e art. 67 
da lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 
de outubro de 2013, a cláusula Sétima do contrato nº 046/2021 nos autos 
do Processo n° 2022/1297685.
r E S o l V E: i – revogar a designação da servidora Márcia ESTEVES 
NUNES, Técnica de Enfermagem, matrícula: 5900952/1, regional/Posto 9º 
crS, publicada no doE nº 35.142 de 05/10/2022.
ii – designar em substituição, a servidora GEclEYaNE PiNHEiro do 
NaSciMENTo ,Técnica de Enfermagem, matrícula nº 5900760/1, divisão 
de Endemias/9ºCRS, como suplente de fiscalização do Contrato 046/2021, 
juntamente com a fiscal/Titular , alESSaNdra NadrEa dE SoUSa SilVa, 
matrícula nº 5901412/1, lotado no dSG/SESPa, designada na PorTaria 
Nº nº 288 de 28/10/2021, publicada no doE nº 35.058 de 29/10/2021, 
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/SESPa – ariEl doUrado SaM-
Paio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 863356
Portaria Nº. 275 de 11 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
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CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 
67 da lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, 
de 04 de outubro de 2013, e a cláusula décima Primeira do contrato nº 
035/2019(ProSPEra SErVicE lTda) e a sequencial 4 dos autos do Pro-
cesso n° 2022/1237212;
rESolVE: i – revogar a designação dos servidores, ValMir coElHo TaVarES 
JÚNior, Matrícula: 54190533/1 nomeado na Portaria nº42 de 20/08/2020, 
publicada no doE de 21/08/2021 e JEfErSoN NErY MoNTEiro TorrES, 
mat. 5955735/1 nomeado na Portaria nº325 de 15/12/2021, publicada no 
doE de 20/12/2021, referente a fiscalização do contrato nº 035/2019.
ii – designar os servidores lEoNardo NaSciMENTo da coNcEiÇÃo, ma-
trícula nº 54191286/1 e darliNG raMoN NaSciMENTo dE oliVEira, 
matrícula nº 5892100/3, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando com-
provada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de paga-
mento no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 863358

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato assisteNciaL Nº 004/2021
Processo nº 2022/848339
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a Prorrogação da vigência 
do contrato assistencial nº 004/2021 por mais 12 (doze) meses.
data da assinatura: 11/10/2022.
Vigência: 13/10/2022 à 12/10/2023.
dotação orçamentária:
1 - recurso Federal
1.1 - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260214
r$ 560.000,00 (mensal)
2 - recurso estadual
2.1 – PrE fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
aÇÃo: 260214
r$ 539.368,35 (mensal)
Valor anual: r$ 1.363.164,30
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNTraTado: HoSPiTal E MaTErNidadE dr afoNSo rodriGUES EirEli
ordENador dE dESPESa: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 863219
1º terMo aditiVo ao coNtrato assisteNciaL Nº 005/2021
Processo nº 2022/848499
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a Prorrogação da vigência 
do contrato assistencial nº 005/2021 por mais 12 (doze) meses.
data da assinatura: 11/10/2022.
Vigência: 13/10/2022 à 12/10/2023.
dotação orçamentária:
1 - recurso Federal
1.1 - PrÉ-fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 0149 / 0349
aÇÃo: 260213 r$ 560.000,00 (mensal).
2 - recurso estadual
2.1 – PrE fiXado
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908878
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
aÇÃo: 260213 r$776.565,99 (mensal)
Valor anual: r$ 1.336.565,99 (mensal)
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNTraTado: HoSPiTal JÚlia SEfEr EirEli
ordENador dE dESPESa: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 863229
1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 079/2021 - 
Processo N° 2022/1134718
ParTES: SESPa E a EMPrESa BraSil Vida TáXi aErEo lTda
do oBJETo: o presente instrumento possui por objetivo o acréscimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
do acrESciMo: o valor a ser aditado no contrato N.º 79.21 será de 25,00% 
(vinte e cinco por cento) no qual terá um aumento de r$4.362.100,00 
(quatro milhões trezentos e sessenta dois mil e cem reais), passando para 
o novo valor global r$21.810.500,00 (vinte um milhões oitocentos e dez 
mil quinhentos reais) conforme cálculos elaborados pelo NES seq. 08 no 
processo 2022/1134718.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 8309,  Elemento de despesa: 339033, fonte 
de recurso: 0103 / 0303 / 0149 / 0349 / 0101 / 0301 e ação: 274739.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
79.21, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 07 de outubro de 2022.

ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 863053
4º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo: 2022/1223458
objeto: o presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência de até 
10(dez) leitos UTi Pediátricos, previstos no 2º Termo aditivo, pelo prazo de 
até 90 (noventa) dias, considerando a disponibilização de leitos na central 
Estadual de regulação
Vigência: 09/10/2022 a 06/01/2023
data de assinatura: 07/10/2022
Valor: r$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais) cujo re-
passe mensal será referenciado pela disponibilização de leitos na central 
Estadual de regulação.
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0149/0101/0303/0349/0301;
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaUdE -iSMS
End.: rod. augusto Montenegro, s/n, KM 13 , icoaraci- Belém cEP:66.811-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 863116
3º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sesPa/2021
Processo: 2022/983803
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de 12 (doze) meses.
Vigência: 08/10/2022 a 07/10/2023
data de assinatura: 07/10/2022
Valor: Mantem-se o valor mensal de custeio de até r$ 17.658.144,72 (de-
zessete milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e qua-
tro reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 335085;
fonte de recurso: 0103/0149/0101/0303/0349/0301;
contratado: iNSTiTUTo Social MaiS SaUdE -iSMS
End.: rod. augusto Montenegro, s/n, KM 13 , icoaraci- Belém cEP:66.811-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 863122

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 067/sesPa/2022.
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para eventual e futura aquisição dos Equipa-
mentos Médicos Hospitalares listados na tabela 01, com a finalidade de ob-
ter equipamentos e produtos para serem utilizados no parque tecnológico 
das Policlínicas, Hospitais Materno infantil, Hospital da Mulher e Hospital 
Pronto Socorro de Benguí por intermédio da SESPa - Secretaria Estadual 
de Saúde, em conformidade com as normas da aNViSa, aBNT, iNMETro E 
RDC. Com validade de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações 
e quantidades constantes no Termo de referência, que integra este Edital.
daTa da aBErTUra: 26/10/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – UaSG: 925856.
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 11 de outubro 2022.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 862992
  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 064/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 do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), 
para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra: 27/10/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103001381 / 0149001381
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 13 de outubro de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 861879
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oUtras MatÉrias
.

JULGaMeNto de recUrso
editaL de seLeÇÃo Nº 007/2022, de 19 de aGosto de 2022
Processo Nº 2021/410245
TiPo: TEcNica E PrEÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE torna público o rESUlTado do JUlGaMENTo dE rEcUrSo do cha-
mamento Público - Edital de Seleção nº 007/2022, visando a contratação 
de organização Social em Saúde para gestão e operacionalização do Hos-
pital regional do Baixo amazonas  (HrBa), referente as interposições do 
instituto diretrizes - id, através do PaE Nº 2022/1298930 e do instituto 
Social Mais Saúde – iSMS, através do PaE Nº 2022/1301871.
instituto diretrizes (id) – coNHEcido E iMProVido
instituto Social Mais Saúde (iSMS) – coNHEcido E iMProVido
Posto isto, concede-se prazo para recurso, conforme disposto em crono-
grama.
Eugenio Paceli rodrigues frança
Presidente da ccPoS

Protocolo: 863272
coMissÃo iNterGestores BiPartite.
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do estado do ParÁ.
resolução Nº 95, de 22 de setembro  de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando a Portaria de consolidação nº 03/2017, Título ii, capítulo 
I que define as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SaMU 192) e sua central de regulação das Urgências, 
componentes da rede de atenção às Urgências.
- considerando a Portaria de consolidação Nº º 6, que consolida as nor-
mas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução n° 08, de 24 de maio de 2022, do conselho 
Municipal de Saúde de Nova Timboteua que aprova o Projeto de Expansão 
do SaMU 192, do no município de Nova Timboteua/Pa.
- considerando a resolução ciB nº º 152 de 13 de setembro de 2018 – 
regimento interno da ciB, que em seu artigo 25, Parágrafo Único, letra 
“b” define que a CIB (Comissão Intergestores Bipartite) poderá aprovar ou 
homologar, sem a necessidade da plenária, as deliberações da cir refe-
rentes aos pleitos constantes em planos temáticos já aprovados na ciB/
Pará e com parecer favorável da área técnica correspondente da SES Pará.
- considerando a resolução cir rio caetés n° 15/2022 que aprova o Pro-
jeto de Expansão do SaMU 192 – rede de Urgência e Emergência, no 
município de Nova Timboteua/Pa.  - considerando ainda, a manifestação 
favorável do departamento de atenção integral às Urgências e Emergên-
cias - daUE/ddaSS/SESPa ao pleito do município.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir rio caetés n° 15, de 04 de julho de 
2022, que aprova a ampliação do SaMU 192, com 01 (uma) Unidade de 
Suporte Básico (USB), para o município de Nova Timboteua/Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 22 de setembro  de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resolução nº 94, de 21 de setembro de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando as determinações da lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de Trans-
tornos Mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
- considerando o decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui o 
Plano integrado de Enfrentamento ao crack e outras drogas.
- considerando o decreto federal nº 7.508, 28/06/2011, que regulamenta 
a lei nº 8.080/90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 
Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articu-
lação interfederativa.
- considerando a Portaria de consolidação Nº 3 de 27 de setembro de 2017 
que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde que 
em seu anexo V institui a rede de atenção Psicossocial (raPS).
- considerando a Portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 
que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Portaria GM/MS nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017 que 
altera as Portarias de consolidação no 3 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras providências
- considerando a ainda, a deliberação consensual da comissão intergesto-
res Bipartite, em reunião ordinária de 11/08/2022.
resolve:
art. 1º - aprovar a atualização o Plano Estadual da rede de atenção Psicos-
social do Estado do Pará – ano 2022-2025, conforme anexo desta resolução.
art. 2 º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando-se a  resolução ciB/Pa nº 259, de 16 de dezembro de 2013.
Belém, 21 de setembro de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

aNeXo da  resoLUÇÃo ciB/Pa N° 94 de 21/09/2022

MUNicÍPio reGiÃo de 
saÚde Macro crs serViÇos eXis-

teNtes
disPositiVos PLaNeJados 

Para eXPaNsÃo

150080 aNaNiNdEUa METroPoli-
TaNa i Macro i 1° crS 01 caPS i, 01 

caPS iii

04  EMaESM,  01  caPS  ad  iii,  
01  Uaa,  01  Uai,  01 SErViÇo 
dE rESidÊNcia TEraPÊUTica 

- SrT TiPo i

150140 BElÉM METroPoli-
TaNa i Macro i 1° crS

03  caPS  i,  03  
caPS  iii,  01  
caPS  ad,  01 
caPS ad iii, 
01 caPS i, 01 

Uaa, 02 Ecr, 03 
SErViÇoS dE 
rESidÊNciaS 
TEraPÊUTicaS

04 EMaESM, 01 caPS ad iii, 01 
Uai, 01 SErViÇo dE rESidÊN-
cia TEraPÊUTica - SrT TiPo i

150150 BENEVidES METroPoli-
TaNa i Macro i 1° crS 01 caPS i 02 EMaESM, rEclaSSificar o 

caPS i Para caPS ii

150442 MariTUBa METroPoli-
TaNa i Macro i 1° crS 01 caPS ii, 01 

caPS ad

02  EMaESM,  rEclaSSificar 
o  caPS ii Para caPS iii, 01 

caPS i, 01 Uaa PacTUada coM 
BENEVidES E SaNTa BárBara,  

01  Uai
150635 SaNTa BárBara 

do Pará
METroPoli-

TaNa i Macro i 1° crS 0 01 EMaESM TiPo i

150030 afUá MaraJÓ i Macro i 7° crS 0 01 caPS i
150200  cacHoEira  do 

arari MaraJÓ i Macro i 7° crS 0 01 caPS i

150250 cHaVES MaraJÓ i Macro i 7° crS 0 01 caPS i
150490 MUaNá MaraJÓ i Macro i 7° crS 0 01 caPS i

150570  PoNTa  dE 
PEdraS MaraJÓ i Macro i 7° crS 0 01 caPS i

150630 SalVaTErra MaraJÓ i Macro i 7° crS 0 01 caPS i
150640 SaNTa crUZ 

do arari MaraJÓ i Macro i 7° crS 0 01 caPS i

150770 SÃo SEBaSTiÃo 
da Boa ViSTa MaraJÓ i Macro i 7° crS 0 01 caPS i

150790 SoUrE MaraJÓ i Macro i 7° crS 01 caPS i rEclaSSificar o caPS i Para 
caPS ii

150070 aNaJáS MaraJÓ ii Macro i 8° crS 0 01 caPS i
150110 BaGrE MaraJÓ ii Macro i 8° crS 0 0

150180 BrEVES MaraJÓ ii Macro i 8° crS 01 caPS ii

01 EMaESM TiPo ii,01 EMaESM 
TiPo iii, 01 Uai, 01 caPS ad, 

01 caPS i, 10 lEiToS dE SaÚdE 
MENTal rEGioNaliZadoS EM 

HoSPiTal GEral
150280 cUrraliNHo MaraJÓ ii Macro i 8° crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo iii

150310 GUrUPá MaraJÓ ii Macro i 8° crS 0 01 caPS i
150450 MElGaÇo MaraJÓ ii Macro i 8° crS 01 caPS i 0
150580 PorTEl MaraJÓ ii Macro i 8° crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo iii

150010 aBaETETUBa TocaNTiNS Macro i 6° crS
01 caPS ii, 01 
caPS ad, 01 

caPS i

01 Uai, 01 Uaa, 01 EMaESM 
TiPo i

150120 BaiÃo TocaNTiNS Macro i 13° crS 01 caPS i 0

150130 BarcarENa TocaNTiNS Macro i 6° crS 01 caPS ii 01 EMaESM TiPo i, 01 caPS i, 
01 caPS ad ii

150210 caMETá TocaNTiNS Macro i 13° crS 0 01 EMaESM TiPo i, 01 caPS i, 
01 caPS ad ii

150330 iGaraPÉ Miri TocaNTiNS Macro i 6° crS 01 caPS i 0
150400  liMoEiro  do 

aJUrU TocaNTiNS Macro i 13° crS 0 01 caPS i

150460 MocaJUBa TocaNTiNS Macro i 13° crS 01 caPS i 0
150470 MoJU TocaNTiNS Macro i 6° crS 01 caPS ii 01 EMaESM TiPo i, 01 caPSi

150520  oEiraS  do 
Pará TocaNTiNS Macro i 13° crS 0 01 caPS i

150020 acará METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 0

01 EMaESM TiPo i, 01 caPS ii, 
04 lEiToS EM SaÚdE MENTal 
PacTUadoS coM ToMÉ aÇU

150190 BUJarU METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 01 caPS i

01 EMaESM TiPo i, PacTUar 
o aTENdiMENTo do caPS 

adii coM ToMÉ aÇU E SaNTa 
iZaBEl do Pará, PacTUar o 
aTENdiMENTo No caPS i dE 

SaNTa iZaBEl

150260 colarES METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 0

01 EMaESM TiPo i, PacTUar 
o aTENdiMENTo dE caPS i dE 

ViGia dE NaZarÉ
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150275  coNcÓrdia  
do Pará

METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 0

01 EMaESM TiPo i, 01 caPS 
i, 04 lEiToS PacTUadoS EM 
ToMÉ acÚ, PacTUar o aTEN-
diMENTo No caPSi dE SaNTa 

iZaBEl do Pará

150650 SaNTa iZaBEl 
do Pará

METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 01 caPS ii, 01 

caPS ad ii

01 caPS i– (PacTUado coM 
BUJarU, coNcÓrdia do Pará 
E SaNTo aNTÔNio do TaUá), 
04 lEiToS EM SaÚdE MENTal 
(PacTUadoS coM BUJarU E 

coNcÓrdia)

150700 SaNTo aNTÔNio 
do TaUá

METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 01 caPS i

01 EMaESM TiPo i, 04 lEiToS 
EM SaÚdE MENTal PacTUar 

o aTENdiMENTo No caPS i dE 
SaNTa iZaBEl do Pará.

150710  SÃo  caETaNo 
dE odiVElaS

METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 0 01 EMaESM TiPo i, 01 caPS i

150800 ToMÉ-aÇU METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 01 caPS i

01 EMaESM TiPo i, 04 lEiToS 
EM SaÚdE MENTal (PacTU-
adoS coM coNcÓrdia do 

Pará E acará) , 01 caPS ad ii 
(PacTUadoS coM coNcordia 

do Pará E acará)

150820 ViGia METroPoli-
TaNa ii Macro ii 2º crS 01 caPS i

02 EMaESM TiPo i, 01 caPS i 
(PacTUadoS coM SÃo caETa-
No dE odiVElaS E colarES), 
04 lEiToS EM SaÚdE MENTal 
(PacTUadoS coM SÃo caETa-
No dE odiVElaS E colarES)

150095  aUrora  do 
Pará

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo ii

150230 caPiTÃo PoÇo METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 0 01 EMaESM TiPo i, caPS i

150240 caSTaNHal METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 01 caPS iii

02  EMaESM  iii,  08  lEiToS  
rEGioNaliZadoS,  01 caPS  i,  
01  caPS  ad  rEGioNaliZado,  
01  Uaa,  01 Uai,  01  SErViÇo  
dE  rESidÊNcia  TEraPÊUTica 
rEGioNaliZada,  EaPP  (EQUi-

PE  dE  aTENÇÃo PriMaria  
PriSioNal)  coM  SaÚdE  
MENTal  (EcPaPP- EQUiPE  

coMPlEMENTar  PSicoSSo-
cial  dE  aTENÇÃo PriMária 

PriSioNal)

150290 cUrUÇá METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo i

150307 GarrafÃo do 
NorTE

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM TiPo i

150320 iGaraPÉ-aÇU METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo i, 01 EMaESM 

TiPo ii

150340 iNHaNGaPi METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 0 01 EMaESM TiPo iii

150345 iPiXUNa do Pará METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 0

01  caPS  i,  01  EMaESM  TiPo  
i,  lEiToS dE SaÚdE MENTal 

rEGioNaliZadoS EM HoSPiTal 
GEral

150350 iriTUia METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo iii

150405 MÃE do rio METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 01 caPS i 02 EMaESM TiPo i

150410 MaGalHÃES 
BaraTa

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 0 01 EMaESM TiPo i

150430 MaracaNÃ METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM TiPo i

150440 MaraPaNiM METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo i

150495 NoVa ESPEraN-
Ça do Piriá

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM TiPo iii

150550 ParaGoMiNaS METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 01 caPS ii

02  EMaESM  TiPo  i, 02 
EMaESM TiPo ii,  10  lEiToS 
dE SaÚdE MENTal rEGioNa-

liZadoS EM HoSPiTal GEral,  
01  caPS  ad,  01 caPS i ,  01 

EcPaPP-  EQUiPE  coMPlEMEN-
Tar PSicoSSocial dE aTEN-
ÇÃo PriMária PriSioNal)

150660 SaNTa Maria 
do Pará

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 0

01 caPS i, 01 EMaESM TiPo 
iii, 08 a 10 lEiToS dE SaÚdE 
MENTal rEGioNaliZadoS EM 

HoSPiTal GEral

150720 SÃo doMiNGoS 
do caPiM

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo ii

150740 SÃo fraNciSco 
do Pará

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM TiPo i

150746 SÃo JoÃo da 
PoNTa

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM TiPo i

150760 SÃo MiGUEl do 
GUaMá

METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 01 caPS i

01 EMaESM TiPo iii, lEiToS dE 
SaÚdE MENTal rEGioNaliZa-

doS EM HoSPiTal GEral

150796 TErra alTa METroPoli-
TaNa iii Macro ii 3° crS 0 01 EMaESM TiPo iii

150812 UliaNÓPoliS METroPoli-
TaNa iii Macro ii 5º crS 01 caPS i 01 EMaESM TiPo i

150090 aUGUSTo 
corrEa rio caETÉS Macro ii 4º crS 01 caPS i 0

150160 BoNiTo rio caETÉS Macro ii 4º crS 01 caPS i 0

150170 BraGaNÇa rio caETÉS Macro ii 4º crS

01 caPS ii, 01 
caPS ad, 01 

caPSi, 23  lEiToS  
No HoSPiTal 

dE clÍNicaS dE 
BraGaNÇa

rEclaSSificaÇÃo do caPS ii 
Para caPS iii, rEclaSSifica-

ÇÃo dE caPS ad Para caPS ad 
iii, 01 Uaa, 01uai, 01 SErViÇo 
dE rESidÊNcia TEraPÊUTica 

TiPo ii, 06 EMaESM TiPo ii, 12 
EMaESM TiPo iii, 16 lEiToS dE 
SaÚdE MENTal rEGioNaliZa-

doS EM HoSPiTal GEral

150195 cacHoEira 
do Piriá rio caETÉS Macro ii 4º crS 01 caPS i 02 EMaESM TiPo i

150220 caPaNEMa rio caETÉS Macro ii 4º crS 01 caPS i 01 EMaESM

150500 NoVa TiMBoTEUa rio caETÉS Macro ii 4º crS 0
caPS i rEGioNal (PacTUado 

coM NoVa TiMBoTEUa E PEiXE- 
Boi), 01 EMaESM TiPo i

150540 oUrÉM rio caETÉS Macro ii 4º crS 01 caPS i caPS ad, 01 EMaESM
150560 PEiXE-Boi rio caETÉS Macro ii 4º crS 0 01 EMaESM TiPo i
150610 PriMaVEra rio caETÉS Macro ii 4º crS 0 0

150611 QUaTiPUrU rio caETÉS Macro ii 4º crS 0 caPS i rEGioNal ( PacTUado 
coM QUaTiPUrU E PriMaVEra)

150620 SaliNÓPoliS rio caETÉS Macro ii 4º crS 01 caPS i rEclaSSificar o caPS i Para 
caPS ii, 01 EMaESM TiPo iii

150655 SaNTa lUZia 
do Pará rio caETÉS Macro ii 4º crS 0 02 EMaESM TiPo i

150690 SaNTarÉM NoVo rio caETÉS Macro ii 4º crS 0 0
150747 SÃo JoÃo dE 

PiraBaS rio caETÉS Macro ii 4º crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM TiPo iii

150803 TracUaTEUa rio caETÉS Macro ii 4º crS 01 caPS i 01 caPS i
150830 ViSEU rio caETÉS Macro ii 4º crS 0 01 caPS i, 2 EMaESM TiPo i

150040 alENQUEr BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 01 caPS i 01 EMaESM

150050 alMEiriM BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM

150145 BElTErra BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM

150285 cUrUá BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM

150300 faro BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0  01 EMaESM

150390 JUrUTi BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM

150475 MoJUÍ doS 
caMPoS

BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM

150480 MoNTE alEGrE BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0

01 caPS i, 01 EMaESM, 08 
lEiToS dE SaÚdE MENTal 

rEGioNaliZadoS EM HoSPiTal 
GEral

150510 ÓBidoS BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 01 caPS i

01 EMaESM, 08lEiToS dE SaÚ-
dE MENTal rEGioNaliZadoS 

EM HoSPiTal GEral

150530 oriXiMiNá BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0

01 EMaESM, 01 caPS ii, 01 
caPS ad, 01 caPS i, 08 lEiToS 
dE SaÚdE MENTal rEGioNali-

ZadoS EM HoSPiTal GEral

150565 PlacaS BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM
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150600 PraiNHa BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i

150680 SaNTarÉM BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 01 caPS ii, 01 

caPS ad ii

rEclaSSificaÇÃo  do  caPS  
ii  Para  iii,  rEclaSSifi-
caÇÃo  do  caPS ad Para 

caPS ad iii, 01 SErViÇo dE 
rESidÊNcia TEraPÊUTica, 

01 EMaESM,  01  caPS  i,  01  
Uaa,  01  Uai,  HaBiliTar  o  
SErViÇo  dE coNSUlTÓrio 

Na rUa , 10 lEiToS dE SaÚdE 
MENTal rEGioNaliZadoS EM 

HoSPiTal GEral

150797 TErra SaNTa BaiXo aMa-
ZoNaS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM

150100 aVEiro TaPaJÓS Macro iii 9° crS 0 01 EMaESM, caPS i

150360 iTaiTUBa TaPaJÓS Macro iii 9° crS 01 caPS ii

01  EMaESM,  01  SErViÇo  dE  
rESidÊNcia  TEraPÊUTica,  
01  caPS ad, 01 caPS i, 8 a 

10 lEiToS dE SaÚdE MENTal 
rEGioNaliZadoS EM HoSPiTal 

GEral
150375 JacarEacaNGa TaPaJÓS Macro iii 9° crS ------ 01 EMaESM

150503 NoVo Pro-
GrESSo TaPaJÓS Macro iii 9° crS 01 caPS i 01 EMaESM

150619 rUrÓPoliS TaPaJÓS Macro iii 9° crS 01 caPS i 01 EMaESM
150805 TrairÃo TaPaJÓS Macro iii 9° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM

150060 alTaMira XiNGU Macro iii 10° crS 01 caPS ii, 01 
caPS i

rEclaSSificaÇÃo do caPS ii 
Para iii, 01 caPS ad iii,  01 
EMaESM TiPo ii, 01 EMaESM 
TiPo iii, 01 caPS i, 01 Uaa, 
01 Uai, 15 lEiToS EM SaÚdE 

MENTal
150085 aNaPU XiNGU Macro iii 10° crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM TiPo i

150172 BraSil NoVo XiNGU Macro iii 10° crS 01 caPS i 0
150445 MEdicilÂNdia XiNGU Macro iii 10° crS 01 caPS i 0

150548 PacaJá XiNGU Macro iii 10° crS 01 caPS i rEclaSSificaÇÃo do caPS 
i Para ii

150590 PorTo dE MoZ XiNGU Macro iii 10° crS 01 caPS i 0
150780 SENador JoSÉ 

PorfÍrio XiNGU Macro iii 10° crS 0 01 EMaESM TiPo ii

150815 UrUará XiNGU Macro iii 10° crS 01 caPS i 0
150835 ViTÓria do 

XiNGU XiNGU Macro iii 10° crS 0 01 caPS i

150013 aBEl fiGUEi-
rEdo caraJáS Macro iV 11°crS 0 0

150157  BoM  JESUS  do 
TocaNTiNS caraJáS Macro iV 11°crS 0 01 caPS i

150175  BrEJo  GraNdE  
do araGUaia caraJáS Macro iV 11°crS 0 01 caPS i, 01 EMaESM

150215 caNaÃ doS 
caraJáS caraJáS Macro iV 11°crS 01 caPS i

rEclaSSificaÇÃo do caPS 
i Para caPS ii, 01 caPS ad, 
01 caPS i, 01 coNSUlTÓrio 

Na rUa
150277 cUrioNÓPoliS caraJáS Macro iV 11°crS 0 01 caPS i

150293 doM EliSEU caraJáS Macro iV 11° crS 01 caPS i  
150295  Eldorado  doS 

caraJáS caraJáS Macro iV 11°crS 01 caPS i  

150370 iTUPiraNGa caraJáS Macro iV 11°crS 01 caPS i 01 EMaESM

150420 MaraBá caraJáS Macro iV 11°crS 01 caPS ii, 06 
lEiToS

01 EMaESM TiPo i, rEclaSSi-
ficar o caPS ii Para caPS iii, 
aMPliar MaiS 04  lEiToS dE 
SaÚdE MENTal EM HoSPiTal 

GEral, 01 caPS i
150497 NoVa iPiXUNa caraJáS Macro iV 11°crS 0 01 caPS i

150549  PalESTiNa  
do Pará caraJáS Macro iV 11°crS 0 01 EMaESM

150553 ParaUaPEBaS caraJáS Macro iV 11°crS

01 caPS ii, 
08 lEiToS dE 

SaÚdE MENTal 
EM HoSPiTal 

(HoSPiTal GEral 
dE ParaUaPEBaS 
HGP – NÃo HaBi-

liTadoS)

01 caPS ad, 01 caPS i, 
aMPliar MaiS 02  lEiToS dE 
SaÚdE MENTal EM HoSPiTal 
GEral dE ParaUaPEBaS , 01 

coNSUlTÓrio Na rUa

150563 PiÇarra caraJáS Macro iV 11°crS 0 01 EMaESM
150618  roNdoN do 

Pará caraJáS Macro iV 11°crS 0 rEclaSSificaÇÃo do caPS i 
Para caPS ii

150715  SÃo  doMiNGoS 
do araGUaia caraJáS Macro iV 11°crS 01 caPS i 02  lEiToS dE SaÚdE MENTal 

EM HoSPiTal GEral

150745 SÃo GEraldo 
do araGUaia caraJáS Macro iV 11°crS 01 caPS i

01 EMaESM, 02 lEiToS dE 
SaÚdE MENTal EM HoSPiTal 

GEral
150750  SÃo JoÃo  do 

araGUaia caraJáS Macro iV 11°crS 0 01 caPS i

150178 BrEU BraNco laGo TU-
cUrUi Macro iV 11° crS 01 caPS i rEclaSSificaÇÃo do caPS i 

Para caPS ii
150309  GoiaNÉSia 

do Pará
laGo TU-

cUrUi Macro iV 11° crS 01 caPS i 0

150380 JacUNdá laGo TU-
cUrUi Macro iV 11° crS 01 caPS i rEclaSSificaÇÃo do caPS i 

Para caPS ii
150506 NoVo rEPar-

TiMENTo
laGo TU-

cUrUi Macro iV 11° crS 01 caPS i 0

150795 TailÂNdia laGo TU-
cUrUi Macro iV 6° crS 01 caPS ii 0

150810 TUcUrUi laGo TU-
cUrUi Macro iV 11° crS 01 caPS ii, 08 

lEiToS

rEclaSSificaÇÃo do caPS ii 
Para caPS iii, 01 EQUiPE dE 

coNSUlTÓrio Na rUa
150034  áGUa  aZUl  do 

NorTE araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i EMaESM TiPo i

150125 BaNNacH araGUaia Macro iV 12° crS 0 0

150270  coNcEiÇÃo do 
araGUaia araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i

10 lEiToS dE SaÚdE MENTal 
rEGioNaliZadoS EM HoSPiTal 

GEral
150276  cUMarU do 

NorTE araGUaia Macro iV 12° crS 0 EMaESM TiPo i

150304 florESTa do 
araGUaia araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i 0

150543 oUrilÂNdia do 
NorTE araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i

10 lEiToS dE SaÚdE MENTal 
rEGioNaliZadoS EM HoSPiTal 

GEral
150555 PaU d’arco araGUaia Macro iV 12° crS 0 EMaESM TiPo i
150613 rEdENÇÃo araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS ii EMaESM TiPo i

150616 rio Maria araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i
EMaESM TiPo i, 08 lEiToS dE 
SaÚdE MENTal rEGioNaliZa-

doS EM HoSPiTal GEral
150658  SaNTa  Maria  

daS BarrEiraS araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i 0

150670 SaNTaNa do 
araGUaia araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i 0

150730  SÃo  fÉliX  do 
XiNGU araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i 0

150730 SaPUcaia araGUaia Macro iV 12° crS 0 EMaESM TiPo i
150808 TUcUMÃ araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i 0

150840 XiNGUara araGUaia Macro iV 12° crS 01 caPS i EMaESM TiPo i

Protocolo: 862969
eMPeNHo
empenho n°: 2022Ne0822
data do Empenho: 26/09/2022
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1134987
Classificação do Objeto: Prestação de serviço
Objeto: Serviço de Biffet
responsável pelo acompanhamento do serviço: Terezinha de Jesus car-
neiro Barros
Valor: r$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais)
Projeto atividade: 1040008302c
Natureza de despesa: 3390-39
fonte de recurso: 0149001435
coNTraTada: SaBor do cHEff corMEcio dE aliMENToS EirEli
cNPJ: 26.773.597/0001-09
Endereço: rua São Marcos, nº 07, bairro São felix ii, Marabá/Pará, 
cEP: 68.513-767
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ:05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora:irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 862861

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do coNtrato: 25/LaceN/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico 19/lacEN/2022
coNTraTada: M.B. coM. HoSPiTalar lTda - cNPJ: 97.369.128/0001-69
oBJETo: aquisição de KiTS rEaGENTES para triagem neonatal (teste do 
pezinho), com cessão de equipamento(s) em regime de comodato p/ aten-
der as necessidades deste lacEN-Pa
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ViGÊNcia: 07 /10/2022 à  07/10/2023.
Valor: r$ 7.517.392,00 (sete milhões quinhentos e dezesete mil, trezen-
tos e noventa e dois reais)
Programa de trabalho: 10.302.1507-8288
fonte de recurso: 0103000000
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
data da assinatura:  07/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 863133
eXtrato de coNtrato
Nº do coNtrato: 26/LaceN/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico 19/lacEN/2022
coNTraTada: NordE-laB coMErcio E rEPrESENTacoES lTda - cNPJ: 
04.040.450/0001-69
oBJETo: aquisição de KiTS rEaGENTES para triagem neonatal (teste do 
pezinho), com cessão de equipamento(s) em regime de comodato p/ aten-
der as necessidades deste lacEN-Pa
ViGÊNcia: 07 /10/2022 à  07/10/2023.
Valor: r$ 1.129.200,00 (Um milhão, cento e vinte e nove mil e duzentos reais)
Programa de trabalho: 10.302.1507-8288
fonte de recurso: 0103000000
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
data da assinatura:  07/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 863139

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 199 de 07/10/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: caPaciTar ProfiSSioNaiS do 6º crS, 13º crS E daS SMS dE 
aBraNGÊNcia dESTES crS EM colETa, arMaZENaMENTo, TraNSPorTE 
E rEJEiÇÃo dE aMoSTraS, ViSaNdo NiVElaMENTo TÉcNico doS Pro-
fiSSioNaiS da SaÚdE QUE ENcaMiNHaM aMoSTra/ProdUToS Para 
aNáliSE No lacEN-Pa.
Período da viagem: 30/10 a 05/11/2022.
Quantidade: 06 e ½ (Seis e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: abaetetuba e cametá-Pa.
Servidor: alberto Simões Jorge Junior / Mat.  57193885-1/ diretor lacEN-Pa.
Valnete das Graças dantas andrade/ Mat. 54189991-1 / Vice-diretora.
ana Kelly Gomes da Silva / Mat. 55586171-1/ farmacêutico Bioquímico.
antônio carlos Nazaré Monteiro/ Mat. 5143365-2/ Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 863120
Portaria Nº 200 de 07/10/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: rEaliZar cErTificaÇÃo No diaGNÓSTico da Malária E oU-
TroS HEMoParaSiToS No MUNicÍPio dE cUrraliNHo/Pa – 8º crS.
Período da viagem: 15 a 29/10/2022.
Quantidade: 14 e ½ (Quatorze e meia) diárias.
origem: Belém – Pa.
destino: curralinho – Pa.
Servidores: Marli dos Santos Baia / Mat. 57191216-1/ Téc. Patologia clínica
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 862890

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 198 de 01 de oUtUBro de 2022
o diretor do laboratório central, no uso de suas atribuições legais, e con-
siderando o disposto no artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/93.
rESolVE:
i – constituir a contar de 01/10/2022 a comissão Permanente de licitação do 
laboratório central, unidade orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, para proceder todas as modalidades de Licitação que se fizerem ne-
cessárias, conforme designação dos servidores abaixo relacionados:
Presidente:
SiMoNE SErrÃo rodriGUES, agente de Portaria, mat. Nº 57174239/1
Membros:
BrUNo doS SaNToS MariNHo – agente administrativo – Mat. Nº 55586199-1
ValNETE daS GraÇaS daNTaS aNdradE – 
farmacêutico Bioquímico - Mat. Nº 54189991/1
Suplentes:
aNa KEllY GoMES da SilVa – farmacêutico Bioquímico - Mat. Nº 55586171/1
JoSE raiMUNdo SacraMENTo coNTENTE – administrador – Mat. Nº 54189509/1
ii – considerando atender a exigência legal de que a direção e o julgamen-
to da licitação se realizem mediante decisões colegiadas, serão designa-
dos os suplentes da comissão Permanente, objetivando substituir um dos 
membros quando do impedimento legal deste.
iii – Por motivo de falta ou seu impedimento legal, responderá pelo Presi-
dente da comissão de licitação, um dos efetivos na ordem sequencial acima.
iV – as atribuições, da comissão Permanente de licitação serão:
a) coordenar os processos de licitação, de sua competência cuja origem 
tenha se dado a partir da publicação do decreto nº 311 /2003.
b) confeccionar minutas de Editais e contratos, submetendo-as apreciação 
da coNJUr/SESPa, e elaborar as atas dos respectivos processos licitatórios;
c) Processar e julgar a fase de habilitação de proposta;

d) Manifestar-se em 1º instancia relativamente aos eventualmente interpostos;
e) requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
f) Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente;
g) adotar outras providências previstas em lei necessárias ao perfeito an-
damento do certame.
V – os membros da comissão Permanente de licitação, responderão soli-
dariamente, por todos os atos praticados pela comissão, salvo se, a posi-
ção individual divergente tiver fundamento e for registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão, de acordo com o parágrafo 
3º, artigo 51, da lei nº 8.666/93.
Vi – o mandato da comissão aqui instituída será de 01 (um) ano, a contar 
da data da portaria, vedada a recondução de sua totalidade no período 
subsequente.
VII – A Comissão nomeada dedicará tempo integral para o fiel cumprimen-
to das atribuições decorrentes desta Portaria, ficando os servidores em tais 
cargos, dispensados de suas atividades habituais.
Viii – Esta Portaria de comissão revoga todas as outras Portarias de co-
missão Permanente de licitação deste lacEN, uma vez que o prazo para 
tal é de 12 (doze) meses.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMoES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 863312

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 736 de 11 de oUtUBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) NaZarE do Socorro SilVa 
carValHo, cargo aGENTE dE arTES PraTicaS, Matrícula 57206558-1, 
com lotação no (a) caPS aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.08.2017 a 18.08.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 16.11.2022 a 15.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 11.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 863054

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 020, de 05 de oUtUBro de 2022.
a comissão intergestores regional de Saúde Metropolitana i (cir Metro-
politana i), no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando a lei n°8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
e sobre as transferências intergorvernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde.
- considerando o decreto federal n° 7.808, de 26 de agosto de 2011, 
que regulamenta a lei n° 8.080/1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e da outras providências.
- considerando a resolução da ciB/Pa n°90, de 12 de junho de 2013, que repac-
tuou o desenho da regionalização do Estado do Pará, passando a ser conformado 
por 13 (treze) regiões de Saúde/ comissões intergestores regionais.
- considerando a resolução ciT n° 23 de 17 de agosto de 2017, que es-
tabelece diretrizes para os processos de regionalização, Planejamento re-
gional integrado, elaborado de forma ascendente e Governança das redes 
de atenção à Saúde no âmbito do SUS.
- considerando a resolução ciT n° 37 de 22 de março de 2018, que dispõe 
sobre o processo de Planejamento regional integrado e a organização de 
macrorregiões de saúde.
- considerando a resolução da ciB/Pa n°139, de 09 de agosto de 2018, 
que aprova as diretrizes para a realização do processo de Planejamento 
regional integrado (Pri).
- considerando a resolução da ciB/Pa n°140, de 09 de agosto de 2018, que 
aprova com base na configuração das regiões de saúde existentes, a insti-
tuição das Macrorregiões de Saúde do Estado do Pará, com espaço regional 
ampliado para garantir a resolutividade das redes de atenção à Saúde.
- considerando resolução da ciB/Pa n°152, de 13 de setembro de 2018, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa.
- considerando a deliberação do Grupo condutor Estadual para coordenar e 
apoiar o desenvolvimento das ações de Gestão, Planejamento e regionalização 
da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Pará.
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- considerando deliberação da comissão intergestores Bipartite do Sistema 
Único de Saúde do Pará – ciB-SUS-Pa, em reunião ordinária, de 09 de 
junho de 2022.
- considerando a resolução da ciB/Pa n°63, de 13 de junho de 2022, que 
institui o Grupo condutor Estadual para coordenar e apoiar o desenvolvi-
mento das ações de Gestão, Planejamento e regionalização da Saúde e 
para o fortalecimento dos Processos de Governança, organização e inte-
gração da rede de atenção (raS), no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) do Estado do Pará.
- considerando a resolução da ciB/Pa n°64, de 13 de junho de 2022, 
que aprova as etapas e prazos de elaboração do Planejamento regional 
integrado (Pri).
- considerando a deliberação da reunião de trabalho do Pri da região de 
Saúde Metropolitana i, de 08 de setembro de 2022, por representantes do 
GTE/Pará e do GTr da Metropolitana i, para nomear o Grupo de Trabalho 
regional (GTr) e validar a análise da Situação de Saúde (aSiS), por meio 
da cir M i.
- considerando a deliberação consensual da cir Metropolitana i, na reu-
nião ordinária de 05 de outubro de 2022.
rESolVE:
art.1° - instituir o Grupo de Trabalho regional (GTr) em caráter provisório 
para coordenar e apoiar as etapas e atividades do Planejamento regional 
integrado visando avançar no processo de desenvolvimento da regionali-
zação da Saúde e de fortalecimento dos processos de Governança, orga-
nização e integração das redes de atenção à Saúde (raS), no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) da região de Saúde Metropolitana i/Pará 
e em apoio a Macrorregião i, o qual será composto pelas instituições e 
representantes, identificados no anexo desta Resolução.
art.2° - a condução e coordenação do grupo instituído no art. 1° será com-
partilhada entre conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado 
do Pará – coSEMS/Pa e a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPa, 
por meio do Núcleo de informação em Saúde e Planejamento – NiSPlaN, 
vinculado ao Gabinete do Secretário de Saúde.
art.3° - o Grupo de Trabalho regional (GTr), objetivando o desenvolvi-
mento das ações dos projetos de Gestão, Planejamento, regionalização 
da Saúde e de fortalecimento dos Processos de Governança, organização 
e integração da rede de atenção à Saúde (raS) no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) da região de Saúde Metropolitana i/Pará, terá como 
atribuições:
1. coordenar, apoiar, integrar e validar os processos de implantação e 
implementação necessários aos projetos, em seus diversos componentes e fases;
2. articular e avaliar o processo de implantação/implementação das ações e etapas;
• Monitorar e avaliar o processo de implantação/implementação das ações 
realizadas e seus resultados.
art.4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
Belém-Pará, 05 de outubro de 2022.
Marco Normando  daiane da Silva lima
Presidente da cir M i  Secretária Municipal de Saúde de ananindeua

aNeXo

iNstitUiÇÃo rePreseNtaNtes
1° centro regional de Saúde (1° crS)/ Planejamento Tatiany felipa Marques dos Santos

1° crS/ divisão Técnica ivete Merces feio Boulhosa
1° crS/ divisão de Vigilância em Saúde ruth Maria oliveira cardoso

1° crS/ divisão de controle avaliação e auditoria cristiana Huhn Nunes de almeida
1° crS/ referência Técnica de Educação na Saúde carmem lúcia Wanderley Moreira

1° crS/diretoria administrativa financeira ofélia Marques dos Santos Moraes
SMS/ ananindeua/ Planejamento Shirlei Moraes da Silva

SMS/ ananindeua/ divisão Técnica ruth Helena dos Santos leal
SMS/ ananindeua/ Vigilância em Saúde Maria das Graças da Silva Sousa

SMS/ ananindeua/ regulação regina Pantoja
SMS/ ananindeua/ referência Técnica de Educação na Saúde Greycy Kelly Gomes da cunha
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)/ Belém/ Planejamento Maria diniz/ arthur carneiro Bernardes

SMS/ Belém/ divisão Técnica Vitor Nina lima
SMS/ Belém/ Vigilância em Saúde adriano Penha furtado

SMS/ Belém/ regulação regina Hilda ferreira Brito
SMS/ Belém/ referência Técnica de Educação na Saúde Erica Silva de Souza Matsumura

SMS/ Benevides/ Planejamento Maria Suely dias K. lima
SMS/ Benevides/ divisão Técnica ivanise cristina Brabo lopes

SMS/ Benevides/ Vigilância em Saúde Marluce frança
SMS/ Benevides/ regulação Edivaldo Vieira de oliveira

SMS/ Benevides/ referência Técnica de Educação na Saúde Edivar Santos da Silva Junior

SMS/ Marituba/ Planejamento danusia Santos de abreu

SMS/ Marituba/ divisão Técnica Victor cunha
SMS/ Marituba/ Vigilância em Saúde cristiane de Souza Pinheiro Vasconcelos

SMS/ Marituba/ regulação Mikhaelle Siqueira Pereira Braun
SMS/ Marituba/ referência Técnica de Educ. na Saúde (NEP) Mauro correa lima

SMS/ Santa Bárbara do Pará/ Planejamento rosa de fátima f. carvalho
SMS/ Santa Bárbara do Pará/ divisão Técnica luana firmino Monteiro

SMS/ Santa Bárbara do Pará/ Vigilância em Saúde Tatiane Gisele Marques da Silva
SMS/ Santa Bárbara do Pará/ regulação Yasmin do carmo costa e Silva

SMS/ Santa Bárbara do Pará/ ref. Técnica de Educ. na Saúde luana firmino Monteiro
conselho Municipal de Saúde (cMS)/ ananindeua Elza Monteiro Magalhães

conselho Municipal de Saúde (cMS)/ Belém domício Nunes Viana
conselho Municipal de Saúde (cMS)/ Benevides Maria do Socorro Vale de Jesus
conselho Municipal de Saúde (cMS)/ Marituba Ediana da costa Monteiro

conselho Municipal de Saúde (cMS)/ Santa Bárbara do Pará célis Mafra rodrigues
apoiadora coSEMS/Pará clea Nobre calandrini

Universidade federal do Pará/ GEaMaZ Maria ludetana araújo
Técnico da Saúde indígena/ UfPa/HUBfS Miguel da Silva Guimarães

Secretaria Executiva da cir M i Sonia Braga da Silva
Secretaria Executiva da ciES M i Sandra cristina Santiago freitas

Protocolo: 863078
resolução nº 021, de 05 de outubro de 2022.
a comissão intergestores regional do Sistema Único de Saúde do Pará – 
cir-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e;
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
 - considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação nº 1, de 28 de setembro de 
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
- considerando a portaria de consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro 
de 2017, que consolidou as normas sobre as políticas nacionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 
sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitado as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução ciB 
N º 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabelece que 
“ao Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, pleitos urgentes 
e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, devendo o assunto, 
ser submetido à pactuação na reunião ordinária subsequente”.
resolve:
art. 1º- Homologar as resoluções cir M i “ad referendum” – 015, 016, 
017, 018 e 019.
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de outubro de2022.
Marco antônio rodrigues Normando dayane da Silva lima
Presidente do cir/Metro i Secretária de Municipal de Saúde

Protocolo: 863079
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.

diÁria
.

Portaria Nº 1172 de diÁria de 11/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD, aos beneficiários cadastrados no 
programa, residentes e domiciliados nas zonas rural e urbanas do munici-
pio de São francisco do Pará.
origem: castanhal-Pa.
destino: São francisco do Pará - Pa– Período: 17,18,19,20,21 /10 /2022
Servidoras: Maria Edileuda de Souza Pereira cargo: ag. administrativo 
cPf- 254.368.302.00 mat. 57197830
adriana de oliveira carvalho cargo: assist. do centro regional cPf- 
941.054.722.91 mat. 55207889/1
arethusa Milena Sales de Brito cargo: assist. Social cPf- 685.733.832.91 
mat. 55209617
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1173 de diÁria de 11/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar supervisão de Tfd, aos be-
neficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zonas 
rural e urbanas do município de São francisco do Pará.
origem; castanhal- Pa.
destino: São francisco do Pará -Pa.  Período: 17/10 /2022
Servidor: Waldocelys  Pereira Manos de Moraes cargo: Motorista cPf- 
410.549.542.91 mat. 572064061
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 862882
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Portaria Nº 1176 de diÁria de 11/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar supervisão de Tfd, aos be-
neficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zonas 
rural e urbanas do municipio de São francisco do Pará.
origem: castanhal-Pa.
destino: São francisco do Pará - Pa– Período: 20,21 /10 /2022
Servidor: Benedito José de lima da Silva cargo: motorista cPf- 
233.862.232.49 mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1177 de diÁria de 11/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar supervisão de Tfd, aos be-
neficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zonas 
rural e urbanas do município de São francisco do Pará.
origem; castanhal- Pa.
destino: São francisco do Pará -Pa.  Período: 18,19 /10 /2022
Servidor: Vítor Jorge fernandes pereira cargo: Motorista cPf-
173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 862933
Portaria Nº 1174 de diÁria de 11/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD, aos beneficiários cadastrados no 
programa, residentes e domiciliados nas zonas rural e urbanas do munici-
pio de São francisco do Pará.
origem: castanhal-Pa.
destino: São francisco do Pará - Pa– Período: 25,26 /10 /2022
Servidoras: Maria Edileuda de Souza Pereira cargo: ag. administrativo 
cPf- 254.368.302.00 mat. 57197830
adriana de oliveira carvalho cargo: assist. do centro regional cPf- 
941.054.722.91 mat. 55207889/1
arethusa Milena Sales de Brito cargo: assist. Social cPf- 685.733.832.91 
mat. 55209617
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1175 de diÁria de 11/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar supervisão de Tfd, aos be-
neficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zonas 
rural e urbanas do município de São francisco do Pará.
origem; castanhal- Pa.
destino: São francisco do Pará -Pa.  Período: 25,26 /10 /2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo; motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 862912
Portaria Nº 1171 de diÁria de 11/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de curso de Gerência e fiscalização de contratos na 
administração Pública na Escola de Governança do Estado do Pará.
origem: castanhal-Pa.
destino: Belém - Pa– Período: 17 a 21 /10 /2022
Servidora; Elane de Nazaré da costa Monteiro cargo: administradora cPf- 
467.313.182.72 mat. 57194948/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 862825
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Portaria Nº359 de 03 de outubro de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.obje-
tivo: realizar assessoria técnica sobre o esquema de tratamento da toxo-
plasmose gestacional e congênita para às equipes de saúde (enfermeiros, 
técnicos em enfermagem).origem: Santarém/Pa-Brasil .destino: Jacarea-
canga/Pa – Brasil. Período: 23/10/2022 a 29/10/2022 / N° de diária:6,5 
(seis diárias e meia.)Servidor:iana Socorro Benzaquem Guilherme. cPf: 
753.090.092-72. Matrícula: 73504308/1.cargo: Técnico Enfermagem. or-
denador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 863071
Portaria No 360 de 03 de outubro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir o servidor que realizará assessoria técnica sobre o es-
quema de tratamento da toxoplasmose gestacional e congênita para às 
equipes de saúde (enfermeiros, técnicos em enfermagem)
origem: Santarém/ Pa- Brasil. destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período: 23/10/2022 a 29/10/2022 / N° de diária:6,5 (seis diárias e meia.)
Servidor:Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 863072

Portaria Nº361 de 04 de outubro de 2022. fundamento legal: dEcrE-
To N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo: realizar de assessoria 
técnica sobre Noções Básicas de leishmaniose Tegumentar, Visceral e Hu-
mano, inquérito canino e diagnóstico em lTa. origem: Santarém/ Pa- Bra-
sil. destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil.Período:23/10/2022 a 29/10/2022 / 
N° de diárias: 6 ½ (seis diárias e meia) Servidores: João Pereira Monteiro. 
cPf: 158.880.532-87. Matrícula: 0504472. cargo: agente de saúde. Nívea 
Maria Pantoja Neves cPf: 679.122.492-49. Mat. 73504366/1 . cargo: Téc-
nica de Enfermagem. ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 863102
Portaria Nº 355 de 03 outubro de 2022.fundamento legal: dEcrE-
To N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar monitoramento 
e capacitação em saúde do trabalhador. origem: Santarém/ Pa- Brasil. 
destino: almeirim/Pa Brasil. Período: 24/10/2022 a 28/10/2022 / N° de 
diária: 4 ½ (quatro diárias emeia) Servidores: alcineia linhares Pantoja. 
Matricula: 60741.cPf: 738.161.162-72.colaborador eventual. francilane 
carneiro da Silva. cPf: 716.091.642-53.Matrícula: 60744.colaborador 
eventual. ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 862998
Portaria Nº 356 de 21 de setembro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo: participar de 
ações de combate à malária em aldeias do Pólo Base Katõ, compondo a 
equipe de força Tarefa do Estado de combate à malária. origem: itaitu-
ba/ Pa- Brasil. destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil. Período: 12/10/2022 a 
25/10/2022 / N° de diárias:13 ½ (treze diárias e meia) Servidores: João 
da Silva cunha. cPf: 135.729.462-04.Matrícula: 0500883.cargo: Guarda 
de Endemias. José Edilson Pereira andrade. cPf: 272.307.913-91.Matrí-
cula: 500640.cargo: Guarda de Endemias. antônio araújo da Silva. cPf: 
205.860.602-78.Matrícula: 504271.cargo: Guarda de Endemias. ordena-
dor: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 862999
Portaria Nº 357 de 04 de outubro de 2022.fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo: acompanhar e as-
sessorar a referida equipe do nível central. origem: Santarém/ Pa- Brasil. 
destino: Juruti/ Pa – Brasil. Período: 17/10/2022 a 22/10//2022 / N° de 
diárias: 5½ (cinco diárias e meia) Servidor: Elanna Batista Barbosa dos 
Santos. cPf: 529.175.092-87.cargo: Enfermeiro. colaborador Eventual. 
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 863016
Portaria Nº 358 de 21 de setembro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.oBJETiVo: realizar levan-
tamento Entomológico na Zona Urbana do município de Monte alegre para 
quantificação da dispersão dos vetores das leishmanioses atendendo às 
orientações do Ministério da Saúde que determina que as ações de vigi-
lância no âmbito das leishmanioses compreendem a coleta e a análise 
de dados dos casos humanos, dos vetores e dos fatores de risco. ori-
gem: Santarém/ Pa- Brasil. destino: Monte alegre/ Pa –Brasil. Período: 
17/10/2022 a 21/10/2022 N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia) 
Servidores: Gleydson de Barros coelho. cPf: 685.117.602-53.Matrícula: 
572075481.cargo: agente de controle de Endemias. francisco ribeiro Pin-
to. cPf: 149.086.542-04.Matrícula: 0505612. cargo: agente de Saúde. 
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 863026

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNicoNº05/9ºcrs/ses-
Pa/2022. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
forNEciMENTo dE iNSUMoS dE iNforMáTica, coNforME ESPEcifi-
caÇÕES E QUaNTidadES ESTaBElEcidaS No TErModE rEfErÊNcia, 
PElo PErÍodo dE 12 (doZE) MESES, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. daTa da aBErTU-
ra: 26/10/2022. Hora: 09:00 hrs. (Horário dE BraSÍlia)local: www.
comprasnet.gov.br. EdiTal: disponível no site: www.comprasnet.gov.br e 
no site www.compraspara.pa.gov.br (Mural de licitações) Santarém (Pa), 
07 de outubro de 2022.o PrEGoEiro

Protocolo: 863077
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diÁria
.

Portaria Nº 558 de 05 de outubro de 2022
Nome: anneth da Silva Matos.
cargo: auxiliar de informática.
Matrícula/Siape: 5187826-1.
cPf: 328.348.702-25.
Nome: Jean de carvalho Mendonça.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832632-3.
cPf: 650.634.812-72.
Período: 16 a 21.10.2022
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Belém
objetivo: Participar da capacitação E-Social Efd – reinf. dcTfWEB e rE-
TENÇÔES dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÂo, conforme correspondência 
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interna nº 18/2022 da daf – diretoria administrativa e financeira, bem 
como tratar de assuntos relacionados a administração deste 12º crS/SES-
Pa junto ao Nível central/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.
*republicada por haver sido publicada de forma incorreta no doe 
35.143/06.10.2022*

Protocolo: 862811
Portaria Nº 559 de 05 de outubro de 2022.
Nome: denise da Silva Matos.
cargo: chefe da daf.
Matrícula/Siape: 57205058-4.
cPf: 873.030.192-00.
Nome: leide augusto da Silva Gama
cargo: agente de Saúde
Matrícula/Siape: 0113077-1
cPf: 177.870.412-34
Período: 16 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Belém
objetivo: Participar da capacitação E-Social Efd – reinf. dcTfWEB e rE-
TENÇÔES dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÂo, conforme correspondência 
interna nº 18/2022 da daf – diretoria administrativa e financeira, bem 
como tratar de assuntos relacionados a administração deste 12º crS/SES-
Pa junto ao Nível central/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes
*republicada por haver sido publicada de forma incorreta no doe 
35.143/06.10.2022*

Protocolo: 862812
Portaria Nº 562 de 05 de outubro de 2022
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: diretora da 12º crS/SESPa.
Matrícula/Siape: 5146453-6.
cPf: 282.418.512-00
Nome: Edilene Maria dos Santos Brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 09 a 14.10.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: Tratar de assuntos relacionados ao 12º crS, em vários setores 
do Nível central (fES, daS, Transportes NiSPlaN).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.
*republicada por haver sido publicada de forma incorreta no doe 
35.143/06.10.2022*

Protocolo: 862813

.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
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.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 023/2022
coNTraTo 23/2022 – ProcESSo Nº 2022/1291002 – 13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: MaNoEl oTáVio riBEiro Baia, Matricula Nº 
0505208-SiaPE
SUPlENTE; JoSÉ Maria PiTEira dE carValHo, Matricula (5108411-1).
oBJETo do coNTraTo: Travessia dos veículos do 13º centro regional de 
Saúde/SESPa no trajeto cametá/carapajó/cametá.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 862932

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 23/2022 – 
Processo Nº 2022/1291002 – 13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 95/2022 – 13º crS.
oBJETo: Travessia dos veículos do 13º centro regional de Saúde/SESPa 
no trajeto cametá/carapajó/cametá.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: caMila NaVEGaÇÃo E TraNSPorTES EirEli – EPP (cNPJ/
Nf nº 83.754.820/0001-04).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 11/10/2022 à 31/12/2022.
Valor ESTiMado: r$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais).
aSSiNaTUra: 11/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908302, fonte de recursos: 0149001435, Elemento de despesa: 339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 862935

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo iNeXiGiBiLidade Nº 95/13ºcrs/2022
ato decLaratÓrio
Processo nº 2022/1291002
diretoria administrativa e financeira do 13º centro regional de Saúde, 
na pessoa de seu titular, comunica o serviço de fretamento de Balsa para 
travessia de veículos, por meio de dispensa de licitação iNEXiGiBilidadE, 
em com fundamento no art. 25, inciso i, da lei federal nº 8.666/93, razão 
pela qual se encaminham os autos para deliberação superior e ratificação 
de acordo com o art. 26, da lei federal nº 8.666/93, para atender as ne-
cessidades da divisão de Endemias do 13ºcrS, através da empresa: ca-
Mila NaVEGaÇÃo E TraNSPorTES EirEli (cNPJ/Nf n° 83.754.820/0001-
04) no valor de r$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais) 
da divisão de Endemias.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 90302, Natureza de despesa: 3390-
39, fonte: 0149001435.
cametá (Pa), 11 de outubro de 2022.
antônio farias Xavier Neto
diretoria administrativa e financeira/13º crS

Protocolo: 862938

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ato de ratiFicaÇÃo
dispensa nº 95/2022 Processo nº 2022/1291002
o diretor do 13º centro regional de Saúde raTifica o ato declaratório da 
diretoria administrativa e financeira de diSPENSa dE liciTaÇÃo iNEXi-
GiBilidadE, para o serviço de fretamento de Balsa para Travessia de ve-
ículos, com fundamento no art. 26, da lei federal nº 8.666/93, de acordo 
com a justificativa apresentada, para atender as necessidades da Divisão 
de Endemias do 13ºcrS.
cametá (Pa), 11 de outubro de 2022.
Helius cézar Tocantins de Souza
diretor do 13º crS

Protocolo: 862939

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 813 /2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
designar a servidora desta autarquia, dioNÍSio dE oliVEira BENTES, 
médico, chefe da divisão de radioterapia, matrícula nº 57225320/2 e no 
seu impedimento, o servidor, SÉrGio lUiS fEliPE dE SoUZa, físico, chefe 
da física Médica, matrícula nº 586, ambos lotados na divisão de radiote-
rapia, para a função de fiscais do contrato administrativo nº 126/2022, 
firmado com a empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVI-
ÇoS Para EQUiPaMENToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda, cujo objeto é 
a prestação de suporte técnico, MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E/oU corrE-
TiVa do aParElHo dE raioS-X, Marca GENEral ElEcTric, PorTáTil, 
ModElo aMX4 4fdo – SÉriE 1043, rP-5940, pertencente ao Serviço de 
Braquiterapia da divisão radioterapia, acompanhada da aquisição de pe-
ças. Processo nº 2022/20210 (PaE).
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 862913

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 126/2022-HoL
objeto: Prestação de suporte técnico, MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E/oU 
corrETiVa do aParElHo dE raioS-X, Marca GENEral ElEcTric, Por-
TáTil, ModElo aMX4 4fdo – SÉriE 1043, rP-5940, pertencente ao Ser-
viço de Braquiterapia da divisão radioterapia, acompanhada da aquisição 
de peças, pelo período de 12 meses.
Valor Global: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
data assinatura: 20/09/2022
Vigência: 20/09/2022 a 19/09/2023
inexigibilidade de licitação nº 010/2022 – Processo nº 2022/20210
orçamento: 10.302.1507.8880. 339039 fonte: 0103/0269
contratado: GE HEalTHcarE do BraSil coMÉrcio E SErViÇoS Para 
EQUiPaMENToS MÉdico-HoSPiTalarES lTda, com sede na avenida Mar-
cos Penteado de Ulhôa rodrigues, nº 690, Galpão 5 e 8, salas nº 21 e 22, 
2º andar – Edifício Business center Tamboré, Parque Jubran - Barueri/
SP, cEP: 06460-040, tel: (11) 3067-8172 / (11) 3067-8154 / (11) 3067-
8597, e-mail: mariaclaudia.mendes@ge.com / idelson.carvalho@ge.com / 
nathalia.f.santos@ge.com, inscrita no cNPJ sob o nº 00.029.372/0003-02.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 862896
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 812/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1245317 de 27/09/2022.
rESolVE:
i - autorizar o afastamento da servidora criSTiaNE PiTEira cardoSo, ocu-
pante do cargo de comissionado (farmacêutico), matrícula 5946770/3, a contar 
de 25/09/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de 
JUSTiNo rodriGUES cardoSo (Pai) sem prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 25/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 06 de outubro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 862899

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

FÉrias
.

Portaria Nº 920/2022-GaPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso desuas atribuições legais, que são conferidas pelo decretodo dia
30/04/2019, publicado no doE nº 033.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora Marcia Maria dUarTE Ma-
ciEl, cargo de Médico , lotação caMB - coord. do compl. ambulatorial, Matrícula 
Nº 54183816/2, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, referente ao exercí-
cio de 2021, no período aquisitivo de 09/05/2021 a 08/05/2022 para fins de Regu-
larização funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 3 de outubro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 862809
Portaria Nº 933/2022-GaPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pno uso de suas atribuições legais, que lhe sãoconferidas pelo de-
creto do dia30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r  E  S  o  l  V  E :  c o N c E d E r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de NoVEMBro/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo eXerc PerÍodo

adriaNa BraNco cardoSo dE araUJo 5949494/1 ag. de artes Praticas 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

adriaNa coSTa dE MaToS 54185717/4 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

adriaNa NaSciMENTo cardoSo diNiZ 57174891/1 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

adriaNa rodriGUES da SilVa 5957446/2 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

adrYl iaGo SoUSa rEGo 5957137/1 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

airaNildES aParEcida doS SaNToS BraSi 54189257/1 Técnico de laboratório 2021 18/11/2022 
a 17/12/2022

alESSaNdra aZEVEdo da SilVa 57192967/1 Técnico de radiologia 2021 16/11/2022 
a 05/12/2022

alEXaNdra dE JESUS PoMPEU coSTa 54195164/1 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

aliaNi do roSario PaNToJa 5941960/2 Técnico de Enfermagem 2020 03/11/2022 
a 02/12/2022

aliNE MoNiQUE GUiMaraES dE alMEida 5955130/2 Médico 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

aNa caroliNa doS SaNToS corrEa 57196561/1 farmacêutico 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

aNa claUdia dE SoUZa MoUra 5921371/3 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

aNa claUdia MENdES MEirElES 57198074/3 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

aNa criSTiNa riBEiro E riBEiro 57194634/1 assistente administrativo 2021 02/11/2022 
a 01/12/2022

aNa Maria PaSTaNa dE oliVEira 57197425/1 ag. de artes Praticas 2021 03/11/2022 
a 02/12/2022

aNa MarTa VENTUra BaPTiSTa 54180485/3 Médico 2019 01/11/2022 
a 30/11/2022

aNa PaUla foNSEca BriTo 5949621/1 Médico 2020 01/11/2022 
a 15/11/2022

aNailcE GoMES dE SoUZa 5295173/2 Técnico de Enfermagem 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

aNdrE PESSoa dE SoUZa 5959567/1 fisioterapeuta 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

aNdrEZa HolaNda dE oliVEira PiNHEiro 5919021/1 Médico 2018 16/11/2022 
a 15/12/2022

aNGElica SoUZa MiraNda 54192687/3 assistente Social 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

aNNa dEBora frEiTaS araUJo 5938129/2 Enfermeiro 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

aNToNio aUGUSTo MarTiNS da SilVa 57174900/1 Enfermeiro 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

aNToNio fErNaNdo GoNcalVES foNSEca 54195926/2 Médico 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

aNToNio fErNaNdo PiNHEiro da coSTa 593168/1 datilografo 2021 25/11/2022 
a 24/12/2022

aNToNio JoSE MarTiNS coSTa 5855101/2 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

aNToNio MarcoS cardoSo dE caSTro 5962350/1 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

BErNardo TaVEira doS SaNToS JUNior 5210836/1 Motorista 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

BrUNa VEiGa GoNcalVES 5939480/1 Médico 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022

BrUNo alBUQUErQUE doS SaNToS 5957398/1 Gerente 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

BrUNo PiNHEiro fErrEira 57219908/2 Médico 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

caETaNo alUiZio caSSiaNo 5175119/5 Médico 2021 16/11/2022 
a 05/12/2022

caMila PacHEco dE alMEida BEZErra 5888226/3 fonoaudiólogo 2020 01/11/2022 
a 30/11/2022

carloS alBErTo PaiVa rEGo 5762294/2 Médico 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

carloS alEX dE MENEZES carNEiro 5909415/2 fisioterapeuta 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

carloS MicHEl fErrao SaNToS 57221257/3 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

caroliNa do aMaral SaViNo TENorio liS 6402845/1 Médico 2021 01/11/2022 
a 15/11/2022

caroliNa roSario TEiXEira aMaNcio 57199086/3 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

cElSo aBEl GoMES PiNHEiro 57196571/1 ag. de artes Praticas 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

ciBElE criSTiNa BiTTENcoUrT NaVEGa 5843677/1 Médico 2021 02/11/2022 
a 01/12/2022

claUdia rEGiNa dE SaNTaNa caSTro 5815410/2 Enfermeiro 2020 03/11/2022 
a 02/12/2022

claUdiNE SarMaNHo fErrEira 5859336/4 assessor 2021 01/11/2022 
a 15/11/2022

cliciaNY PaES da coSTa 5900992/5 Técnico de Enfermagem 2020 17/11/2022 
a 16/12/2022

crEUSa fErrEira da SilVa 5784816/4 Técnico de Enfermagem 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

criSTiNa Maria da SilVa laMiNaS 5917807/2 Técnico de Enfermagem 2020 18/11/2022 
a 17/12/2022

cYNara MElo SoUZa 5607256/2 Nutricionista 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

daNiEllE coNcEicao MESQUiTa doS SaNT 57198070/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/11/2022 
a 17/12/2022

dEBoraH KaTHlEENN dE carValHo coSTa 57173752/1 Nutricionista 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

dioNaldo aUGUSTo riBEiro TEiXEira 57174444/1 ag. de artes Praticas 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

diVaNilSoN BENaSSUlY dE frEiTaS 57225833/2 Médico 2018 01/11/2022 
a 30/11/2022

doMiNGaS caldaS BarBoSa 57175200/1 ag. de artes Praticas 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

EdiaNE NUNES dE araUJo 57196162/1 Nutricionista 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

EdNa doS SaNToS raiol 57191205/1 assistente Social 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

EfiGENia Maria MiraNda araUJo 5153891/3 ag. de Saude 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022
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EliaNa da SilVa Gloria 57196788/1 ag. de artes Praticas 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

EliaNE SoUSa da SilVa 54195238/1 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

EliETH crUZ MaGNo SilVa 55586340/2 fisioterapeuta 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

EliETH crUZ MaGNo SilVa 55586340/3 fisioterapeuta 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

ElodiE GoBiTScH liMa 57174492/1 Médico 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

ElY oMar MarQUES doria 54189157/1 Motorista 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

faBio coNSTaNcio alMEida da SilVa 5854415/2 Enfermeiro 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

faBricio liMa dE alMEida 5889527/1 assistente de infor-
matica 2020 01/11/2022 

a 15/11/2022

fErNaNda do Socorro carValHo da Sil 54184645/5 Terapeuta ocupacional 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

fraNciMEri diaS da SilVa 57197890/1 Técnico de Enfermagem 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

fraNciSca dE NaZarE ViEira SaNToS 5917809/3 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

GEorGEaNE Maria dE araUJo 54190867/2 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

GEralda NUNES do ValE 5172519/1 ag. de Serv. Gerais 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

GicElia liMa da SilVa 57197435/1 Técnico de Enfermagem 2021 03/11/2022 
a 02/12/2022

GioVaNa cHaGaS SiQUEira 57201590/2 fisioterapeuta 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

GiSEllE dE SoUSa BarBoSa 5894876/1 assistente administrativo 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022

GiSEllY JUliETa BarroSo da SilVa 54184210/2 Enfermeiro 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

GiSEllY JUliETa BarroSo da SilVa 54184210/3 Enfermeiro 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022

GiZEllE dE SoUZa ParaENSE 54195907/1 ag. de artes Praticas 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022

GlaUBEr frEiTaS dE oliVEira 54195749/1 Enfermeiro 2021 03/11/2022 
a 02/12/2022

GlEiSa NaTalia da SilVa fErrEira 57194434/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

GlEYcE doS SaNToS MElo 5954955/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

GorETE do Socorro ViaNa liSBoa 5761980/2 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

HElENa dE caSSia NEVES 57196586/1 assistente Social 2021 02/11/2022 
a 01/12/2022

HElENa rEGiNa da SilVa MiraNda 57198433/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

HErUNdiNo NETo MoUra MorEira 57221211/1 Médico 2019 16/11/2022 
a 15/12/2022

iNGrid TaYlaNNa carValHo SaBa 5959579/1 ag. de artes Praticas 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

irENE criSTiNa da SilVa MoUra 57192271/2 Técnico de Enfermagem 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

iSaBEl BaSToS dE MEdEiroS 5955153/1 Médico 2020 01/11/2022 
a 30/11/2022

iVoNE criSTiNa BraBo loPES 5160731/2 Técnico de Enfermagem 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

iVoNildES SilVa PicaNco 54184083/2 Enfermeiro 2020 18/11/2022 
a 17/12/2022

iZaBEla dE SoUZa PorTal 5933133/2 Biomédico 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

iZiaNE riBEiro NoBrE BaSToS 5917684/3 Enfermeiro 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

JailSoN dE aSSiS riBEiro 54180475/4 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

JailSoN dE aSSiS riBEiro 54180475/2 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

JaQUEliNE aBdoN YaZBEK 5290384/4 Técnico de laboratório 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

JEaN alEX BErNardES do NaSciMENTo 54189269/1 Psicologo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

JoaN MadSoN liVraMENTo SaNTiaGo 57197889/1 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

JoaNa lUcia do carMo dE SoUZa 5084911/1 Enfermeiro 2021 01/11/2022 
a 15/11/2022

JoElSoN Garcia diaS 5959542/1 ag. de artes Praticas 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

JoNaTHaS SilVErio loPES dE SoUSa 57193702/1 Técnico de radiologia 2022 16/11/2022 
a 05/12/2022

JoSE aNdradE rodriGUES forTES 6045565/2 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

JoSE Maria GoMES doS SaNToS 54189397/1 ag. de artes Praticas 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

JoSE MaUro coSTa dE MENEZES 54183853/2 Técnico de laboratório 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

JoSEaNE doS SaNToS MElo 5941462/2 ag. de artes Praticas 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

JoSiaNY da coSTa Garcia alBiM 5595339/1 assistente Social 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

KariNE dE PaUla MarTiNS MoUrao 5959540/1 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

KaTia cilENE da SilVa caSTro 57192114/2 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

KaTia cilENE liSBoa fariaS 54194885/2 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

KaTia cilENE liSBoa fariaS 54194885/3 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

KaTia SiMoNE TriNdadE PaNToJa 57196362/2 Técnico de Enfermagem 2021 18/11/2022 
a 17/12/2022

KElli aNE SaNToS TaVEira 5931390/4 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

KEllY criSTiNa HENriQUE BriTo 57193083/1 Técnico de Enfermagem 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

KENNElU NaSciMENTo dE HolaNda 57193864/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/11/2022 
a 17/12/2022

larYSSa dE aQUiNo SaNTiaGo 5921435/3 Médico 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

laYra fialHo ViEiTaS 5902305/1 fonoaudiólogo 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022

lENNoN BrUNo coSTa lUZ fEio 5895863/7 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

lEoNardo SilVa da coSTa 5962449/1 Enfermeiro 2021 17/11/2022 
a 16/12/2022

liENE do Socorro caMara XiMENES 5857350/4 Enfermeiro 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022

liENE do Socorro caMara XiMENES 5857350/5 Enfermeiro 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022
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liGia caroliNa MENdES MaraNHao 57198034/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

lilia carla diaS BorGES NoGUEira 57194925/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

lUciaNa aNdrEia PErEira dE fiGUEirEdo 5757274/2 fisioterapeuta 2018 01/11/2022 
a 30/11/2022

lUciaNa SilVa liMa 5943037/1 Técnico de Enfermagem 2019 03/11/2022 
a 02/12/2022

lUciaNo aUGUSTo faial NUNES 57198425/1 Médico 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

lUcYaNa MarY JaSSÉ dE aSSUNÇao 5917793/2 Enfermeiro 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

MaNoEl EdUardo aMoraS GoNcalVES 5255627/3 Médico 2020 01/11/2022 
a 15/11/2022

MaNUEl Mario GoMES faial 57189054/1 Médico 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

MarcEl ValENTE PaNToJa 57220070/3 administrador 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

MarcElY Maria BaSToS PiNHEiro 57174811/1 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

MarcElY Maria BaSToS PiNHEiro 57174811/2 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

Marcia WaNdErlEY aNaiSSE 5860989/6 Médico 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

Marcio BaSToS dE alMEida E SilVa 6403462/1 Gerente 2021 01/11/2022 
a 15/11/2022

Marcio BaTiSTa liBorio 57202975/1 assistente administrativo 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

Marco aNToNio cardoSo frEirE 57194341/1 assistente administrativo 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

Marco aNToNio oliVEira dE JESUS 8400643/2 Técnico de Enfermagem 2020 01/11/2022 
a 30/11/2022

MarcoS EVaNGEliSTa doS SaNToS NETo 5829682/4 Técnico de Enfermagem 2021 02/11/2022 
a 01/12/2022

Maria BENEdiTa PiNTo PEiXoTo 57174446/1 ag. de artes Praticas 2019 03/11/2022 
a 02/12/2022

Maria cEliNa BorGES MaciEl 3223183/2 Médico 2021 01/11/2022 
a 15/11/2022

Maria da coNcEicao aVElar BarBoSa 2058189/3 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

Maria da coNcEicao GoNcalVES do E SaN 5077060/3 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

Maria dE faTiMa XaViEr NUNES 5854857/2 Técnico de Enfermagem 2021 18/11/2022 
a 17/12/2022

Maria dE NaZarE caValcaNTE GoMES 57193855/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

Maria do roSario alMEida doS SaNToS 57189625/2 Técnico de Enfermagem 2019 18/11/2022 
a 17/12/2022

Maria do Socorro SaNToS 5949401/1 assistente administrativo 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

Maria flaViaNa fErrEira BarroSo 57174479/1 assistente Social 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

Maria GraciNEa PErEira E SilVa 57192699/1 Técnico de radiologia 2020 01/11/2022 
a 20/11/2022

Maria iZETE MacHado dE SoUSa 54195698/1 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

Maria lUZia dE MaToS 54189286/3 assistente Social 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

Maria MarGarETE BEZErra da SilVa 57173743/1 assistente Social 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

MariaNa BriTo dE carValHo SaNToS 54180803/2 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

MariElY SilVa dE carValHo 5955100/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

MarilaNGE BarBoSa roSa 57206409/1 ag. de artes Praticas 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

Marilia PoTTEr dE carValHo BEZErra 5955113/2 Médico 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

MarioNE oliVEira ESTrEla 54180505/2 Enfermeiro 2021 03/11/2022 
a 17/11/2022

MariZa doS SaNToS alVES 5903928/3 Técnico de Enfermagem 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

MarTa SoUZa do NaSciMENTo 54180553/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

MarYSTElla laMEira dE carValHo 5744903/3 assistente Social 2020 01/11/2022 
a 30/11/2022

MicHEllE criSTiNa doS SaNToS aZEVEdo 57195249/2 assistente Social 2021 01/11/2022 
a 15/11/2022

MiZaEl corrEa loBaTo 5955075/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/11/2022 
a 16/12/2022

NaNcY criSTiNa doS SaNToS TriNdadE 54185891/2 Técnico de Enfermagem 2021 02/11/2022 
a 01/12/2022

NElSoN BaraTa rodriGUES 54191448/1 ag. de artes Praticas 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

NEUciaNE fErrEira cardoSo 5959531/1 ag. de artes Praticas 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

NilZETE Socorro doS SaNToS XaViEr 5895448/2 ag. de artes Praticas 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

ocioNE dE NaZarE dE MElo MoTa doS SaN 55586603/4 Técnico de Enfermagem 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

odair NEGrao cardoSo 57198323/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/11/2022 
a 17/12/2022

PaTricia da coSTa caSTElo 3274900/1 Oficial De Administração 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

PEdro PaUlo coElHo dE aSSiS 54186977/2 Médico 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

raiMUNdo caldaS dE frEiTaS 57194869/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

raiMUNdo faBio alVES BarBoSa 5906933/3 ag. de artes Praticas 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

raYMUNdo NoNaTo BaraTa JUNior 55587723/2 analista de Sistemas 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

raZENE ValEria aZEVEdo faraH PiMENTE 6045584/3 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

rEGiNaldo rodriGUES VirGoliNo 5171024/2 Motorista 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

rENaTa SoEiro carMoNa 5949141/2 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

rENaTa TriNdadE daMaScENo 54184907/3 Médico 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

rENE GoMES rEiS 57225650/2 ag. de artes Praticas 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

riTa dE Kacia BaGE SoUSa 57234379/1 Técnico de Enfermagem 2019 02/11/2022 
a 01/12/2022

roBErTo raBElo 54195911/1 Motorista 2021 18/11/2022 
a 17/12/2022

roBSoN carloS crUZ doS SaNToS 5954951/1 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

roMUlo MUllEr doS SaNToS MElo 55589229/2 Médico 2019 01/11/2022 
a 15/11/2022

roMUlo MUllEr doS SaNToS MElo 55589229/3 Médico 2019 01/11/2022 
a 15/11/2022

roNaldo JoSE alVES da SilVa 5087597/3 Médico 2021 01/11/2022 
a 15/11/2022

rooSiaNE fErrEira roSario rodriGUES 5944010/2 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

roSaNGEla do Socorro SoarES PaTraZ 5638674/3 Médico 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022
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roSEaNE alVES BaTiSTa 5829348/3 Médico 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

roSiaNE loUrdES MiraNda BriTo 5909402/4 assistente administrativo 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

roSilENE doS SaNToS ViEira 120367/1 ag. de Saude 2020 18/11/2022 
a 17/12/2022

roSiMEirE BriTo alVES 57197964/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

roSiValdo carNEiro fariaS 54195910/1 Motorista 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

rUTH HElENa PErEira da SilVa 5171296/1 Médico 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

SaMara TaUaNa VEra crUZ lEiTE 57206421/1 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

SaNdra dENiZE BarBoSa 5908367/3 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

Sara Maria da coSTa NEGrao 5911904/2 Enfermeiro 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

SidiaNa coNrrado PaNToJa 5902398/3 Técnico de Enfermagem 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

SidNEY JorGE coSTa BarBoSa 5193060/3 Médico 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

SilVaNa NUNES NaSciMENTo 54180569/3 Técnico de Enfermagem 2019 16/11/2022 
a 15/12/2022

SilVaNa NUNES NaSciMENTo 54180569/4 Técnico de Enfermagem 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

SilVaNo JoSE BoTElHo cErdEira 5273170/10 assistente administrativo 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

SilVia HElENa da SilVa Sa TEiXEira 5594596/2 Médico 2021 16/11/2022 
a 30/11/2022

SiMoNE PErEira SErPa dE frEiTaS 5853680/2 Médico 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022

SolaNGE carNEiro aNToNElli 5828600/2 Enfermeiro 2020 18/11/2022 
a 17/12/2022

TaNia Maria doS SaNToS 5923088/3 assistente administrativo 2021 01/11/2022 
a 15/11/2022

THaila BaPTiSTa lEiTao 57188841/2 fonoaudiólogo 2020 16/11/2022 
a 30/11/2022

THaiS aMaNda MoNTEiro NoBrE 54197952/2 fisioterapeuta 2020 16/11/2022 
a 15/12/2022

THiaGo aUGUSTo SaNToS TorrES 5920197/3 fisioterapeuta 2021 16/11/2022 
a 15/12/2022

VEra lUcia alVarES VirGoliNo 5174945/1 assistente de admi-
nistração 2021 16/11/2022 

a 15/12/2022

VEra lUcia coSTa NEVES 57193577/1 Técnico de Enfermagem 2021 18/11/2022 
a 17/12/2022

VicENTE JoSE cordEiro MaciEl 54189173/1 ag de carpintaria 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

VicTor JoSE aBrEU MaciEl 5902412/3 ag. de artes Praticas 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

VicTor MaTHEUS SilVa MaUES 5917752/3 assessor 2021 01/11/2022 
a 30/11/2022

WaldiSE SiMoNE lEiTE NUNES 5785014/2 Técnico de laboratório 2021 18/11/2022 
a 17/12/2022

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 5 de outubro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 862810

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 916/2022-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N T E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019;
considerando o processo nº 2022/1003480

r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de EliaNGEla MarQUES MoN-
TEiro, cargo Técnico de Enfermagem, Matricula Nº 57198065/1, concedi-
da de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Portaria Nº. 773/2022- caPE/
GP/fScMP, publicada no doE Nº. 35.074 de 10/08/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 29 de setembro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 862808

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata À PUBLicaÇÃo Nº 859332 – diÁrio oFiciaL Nº 35.136 
- Portaria Nº 1070/2022- GaBiNete/aJUr/HeMoPa, de 30 de 
seteMBro de 2022.
oNde se LÊ:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral –GTI, de que trata os dis-
positivos legais acima mencionados, no percentual de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o vencimento base, retroativo a 06 de setembro de 2022, ao 
servidor lUiZ alBErTo MoNTEiro lEiTE, matrícula nº 2019710/1, auxi-
liar administrativo da fundação HEMoPa.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Leia-se:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral –GTI, de que trata os dis-
positivos legais acima mencionados, no percentual de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o vencimento base, retroativo a 06 de setembro de 2022, ao 
servidor lUiZ alBErTo MoNTEiro lEiTE, matrícula nº 2019710/1, auxi-
liar administrativo da fundação HEMoPa.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de outubro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 862908
errata À PUBLicaÇÃo Nº 859323 – diÁrio oFiciaL Nº 35.136 
- Portaria Nº 1067/2022- GaBiNete/aJUr/HeMoPa, de 30 de 
seteMBro de 2022.
oNde se LÊ:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral –GTI, de que trata os dis-
positivos legais acima mencionados, no percentual de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o vencimento base,retroativo a 01 de agosto de 2022, a ser-
vidora Maria daS GraÇaS lUNaS cairES, matrícula nº 7000529/1, au-
xiliar administrativo da fundação HEMoPa.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Leia-se:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral –GTI, de que trata os dis-
positivos legais acima mencionados, no percentual de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o vencimento base,retroativo a 01 de agosto de 2022, a ser-
vidora Maria daS GraÇaS lUNaS cairES, matrícula nº 7000529/1, au-
xiliar administrativo da fundação HEMoPa.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de outubro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 862910
errata À PUBLicaÇÃo Nº 859328 – diÁrio oFiciaL Nº 35.136 
- Portaria Nº 1069/2022- GaBiNete/aJUr/HeMoPa, de 30 de 
seteMBro de 2022.
oNde se LÊ:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral –GTI, de que trata os dis-
positivos legais acima mencionados, no percentual de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o vencimento base, retroativo a 01 de setembro de 2022, 
ao servidor PEdro PaUlo ViNaGrE, matrícula nº 5630819/1, lotado no 
serviço do almoxarifado da fundação HEMoPa.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Leia-se:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral –GTI, de que trata os dis-
positivos legais acima mencionados, no percentual de 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o vencimento base, retroativo a 01 de setembro de 2022, 
ao servidor PEdro PaUlo ViNaGrE, matrícula nº 5630819/1, lotado no 
serviço do almoxarifado da fundação HEMoPa.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de outubro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 862911
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 103/2022- decorreNte de iNeXi-
GiBiLidade de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo Nº 
2022/873929.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: cEi coMErcio EXPorTacao E iMPorTacao dE MaTE-
riaiS MEdicoS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 40.175.705/001-64 com sede na cidade e no Estado do rio de 
Janeiro, na estrada do Engenho d’água n°1.248, anil, cEP:22765-240, 
neste ato representada por seu representante legal Paulo cezar Pacheco, 
portador da cédula de identidade nº.830002941760/SSP/Go, cPf/Mf sob 
o nº.092.463.397-20, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é contratação de empresa 
especializada para serviço de manutenção corretiva, com fornecimento 
de peças e materiais, em uma SEladora PorTaTil dE TUBoS – Marca 
SEBra – ModElo 2490 – Nº dE SÉriE 0586, utilizados no cENTro dE 
ProcESSaMENTo cElUlar - cPc, da fundação HEMoPa, conforme espe-
cificações e condições previstas neste termo de referência.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 6 (seis) 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:
Programa de Trabalho: 8879
fonte de recurso: 0269
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 1.700,00 (mil e 
setecentos reais).
do fiScal do coNTraTo: a execução do contrato será acompanhada e 
fiscalizada pela Gerência de Manutenção- GEMAN, da Fundação HEMOPA, 
representada pelo servidor Marcelo Victor Moura aranha, ao qual compe-
tirá acompanhar, controlar e avaliar a sua execução, atestar a efetividade 
da prestação dos serviços e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso;
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 05 de outubro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Paulo cezar Pacheco -cEi coMErcio EXPorTacao E iMPorTacao dE Ma-
TEriaiS MEdicoS lTda – contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 862966
eXtrato do coNtrato Nº 104/2022- decorreNte de iNeXi-
GiBiLidade de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo Nº 
2021/948026.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: orcafaScio coM. SofTWarE Para ENGENHaria, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 23.484.444/0001-45 com 
sede na avenida doutor antônio álvaro, 450 - Vila assunção - Santo andré 
- SP, neste ato representada por seu representante legal ronelle rodrigues 
Santa ana, portador da cédula de identidade nº.67.071.586-4 SSP-SP, cPf/
Mf sob o nº.864.568.572-87, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE licENÇa dE 
USo dE SofTWarE dE ENGENHaria Para orÇaMENTo dE oBraS, Para 
ciNco USUárioS (MÍNiMo), Para USo da fUNdaÇÃo cENTro dE HE-
MoTEraPia E HEMaToloGia do Pará.
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:
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339040
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 4.695,00 (quatro 
mil seiscentos e noventa e cinco reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
Servidora rebeca Guerra Trindade, Gerente de infraestrutura (GEiNE), da 
fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 06 de outubro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
ronelle rodrigues Santa ana -orcafaScio coM. SofTWarE Para ENGE-
NHaria -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 862972

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 127/2017 (Proc. 
2022/1233766)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: J c TElEcoM SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇoES 
lTda EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.955.538/0001-00, com sede na avenida Santa Tereza, n°95, Jardim 
Umuarama, cEP n°68.552-230, redenção/Pa, neste ato representada por 
sua procuradora, Senhora Jucileia Pereira da Silva, portadora da cédula de 
identidade n° 3160503- SSP/Pa, cPf/Mf sob o n°696.802.802-68, resi-
dente e domiciliado no Município de redenção - Pa, doravante denominada 
coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 127/2017 (PrESTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado Para o for-
NEciMENTo dE liNK dEdicado dE iNTErNET dE 2 MBPS (iMPlaNTaÇÃo 
E MaNUTENÇÃo) Para o HEMoNÚclEo dE rEdENÇÃo), nos termos da 
lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo 
período de 04 (quatro) meses, ou seja, 25/07/2022 a 25/11/2022.
Valor: o valor global do presente termo aditivo é de r$ 5.584,00 (cinco 
mil quinhentos e oitenta e quatro reais).
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada:
Programa de Trabalho: 10302142782930000
Natureza da despesa: 339040
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 22 de julho de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Jucileia Pereira da Silva -J c TElEcoM SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇoES 
lTda EPP -contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 863084
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 114/2021 (reF. Proc. 
2022/859810)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 61.600.839/0001-55, com sede 
central na rua Tabapuã nº 445, itaim Bibi, cEP 04533-001, em São Pau-
lo-SP, neste ato representado por seu representante legal Julio cesar da 
Silva, portador da cédula de identidade nº. 14934477 SSP MT, cPf/Mf sob 
o nº. 728.504.181-53, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato Nº 114/2021, nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente 
quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) 
meses, ou seja, de 28/10/2022 a 28/10/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 2.142,00 
(dois mil cento e quarenta e dois reais).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0269001022
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 04 de outubro de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Julio cesar da Silva -cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE 
-contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 862963
3° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 069/2021 (Proc. 
2022/1177607)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GEral-ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº12.443.548/0001-
95 com sede na avenida João Gaia, 251 –andar altos, cEP: 68.445-000, 
centro, Barcarena/Pa, neste ato representado por seu representante legal 
: rodriGo Prado SilVa, portador da carteira Nacional de Habilitação 
n° 03405913450 dETraN/Pa, cPf sob o nº.888.240.982-15, doravante 
denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a diferença de reequilí-
brio do saldo do contrato 069/2021.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 2.863,50 
(dois mil oitocentos e sessenta e três reais e cinqüenta centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030



28  diário oficial Nº 35.149 Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 06 de outubro de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- contratante
rodrigo Prado Silva -r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GE-
ral-ME – contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 862961

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PUBLicaÇÃo do resULtado do PreGÃo eLetroNico srP 
Nº 070/2022 - HeMoPa

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 
2022/1150913 - Pregão Eletrônico SrP nº 070/2022 para rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo fUTUra E EVENTUal dE iNSUMoS Para 
rEaliZaÇÃo dE EXaMES laBoraToriaiS dE HiSTocoMPaTiBilidadE 
No laBoraTÓrio da GErÊNcia dE iMUNoGENÉTica coM EQUiPaMENTo 
EM coModaTo, conforme abaixo:
iTEM 1 – Empresa: ProMEGa BioTEcNoloGia do BraSil lTda – cNPJ: 
11.909.227/0001-70.
Valor Unitário - r$ 1.782,04
Valor Global – r$ 14.256,32
iTEM 2 – dESErTo pela 2ª vez.
os autos do Processo administrativo Nº 2021/777638 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém, 11 de outubro de 2022
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 862891
PreGÃo eLetrÔNico Nº 073/2022

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/
HEMoPa, de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação 
do Processo administrativo 2022/999475 - Pregão Eletrônico nº 073/202 - 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo laBoraTorial Para fUNdaÇÃo 
HEMoPa: TUBoS Para colETa dE SaNGUE E corrElaToS, pelo período 
de 12 (doze) Meses.
GrUPo 1 (iTENS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9) – Empresa: GrEiNEr Bio-oNE BraSil 
ProdUToS MEdicoS HoSPiTalarES lTda – cNPJ: 71.957.310/0001-47, 
com proposta no valor de r$ 339.927,00 (Trezentos e trinta e nove mil 
novecentos e vinte e sete reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/999475 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 11 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 862868

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1111/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
SEBaSTiÃo QUarESMa GoMES farmac. Bioq./HENaB 541898963
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2800,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1300945  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 863045
Nº da portaria: 1115/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
iBElio aZEVEdo SErra Gerente/HENrE 54183788
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4800,00
10122129783380000  269  339036  200,00
observação: Nº do Processo: 2022/1303762 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 863048

Nº da portaria 1107/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
criSTiNa Socorro MENdES doS SaNToSa  ass. Social./GESPP 54195323
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 1300,00
10122129783380000  269  339036 2240,00
observação: Nº do Processo: 2022/1268892 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 862965
Nº da portaria: 1110/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  3390330 5500,00
observação: Nº do Processo: 2022/1262729 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 862949

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 570 de 11 oUtUBro de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa ST JUdE MEdical BraSil lTda , arP nº 66/2022, formalizado 
por meio da pregão Eletrônico nº 11/2022;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2022/866503, favorável a apuração da conduta da empresa, diante de 
fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apura-
ção de responsabilidade contratual em face da empresa ST JUdE MEdical 
BraSil lTda, para apuração das irregularidades e/ou inconformidades 
ocorridas nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 863312
Portaria Nº 571 de 11 de  oUtUBro  de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa liZ coMÉrcio aTacadiSTa dE ProdUToS HoSPiTalarES Ei-
rEli na aquisição por meio da dispensa de licitação nº 62/2022;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº
2022/1025264, favorável a apuração da conduta da empresa, diante de 
fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa liZ coMÉrcio aTaca-
diSTa dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli, para apuração das irregulari-
dades e/ou inconformidades ocorridas nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 863335
Portaria Nº 567 de 11 de oUtUBro de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria de nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo a instauração de processo administrativo para apurar possível 
descumprimento parcial das obrigações assumidas pela empresa rocha e rocha 
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dist. prod. hosp. eireli., através da PorTaria Nº 519, de 23 de setembro de 
2022, publicada no doE/Pa nº 35.128, de 26 de setembro de 2022;
coNSidEraNdo que durante o procedimento de instauração e apresenta-
ção da defesa prévia, a empresa comprovou ter realizado as entregas dos 
produtos que restavam pendentes;
rESolVE:
i – arQUiVar o processo administrativo nº 2022/989741, pelas razões de 
fato e de direito constantes nos autos e em observância aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade que regem os atos administrativos.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 863290
Portaria Nº 569 de 11 de oUtUBro de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria de nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de
março de 2022;
coNSidEraNdo o descumprimento total das obrigações assumidas pela 
empresa compromitente fornecedora por força do contrato nº 167/2022, 
dispensa de licitação nº 040/2022, oriunda da Nota de Empenho nº 
2022NE1539;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do processo nº 
2022/1076433, favorável à apuração da conduta da empresa compromi-
tente fornecedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa E.r. TriNdadE EPP – 
TriMEd, cNPJ nº 04.252.742/0001-65, em razão da ausência de entrega 
de 15.500 (quinze mil e quinhentas) unidades de etiquetas e pulseiras 
de identificação de pacientes, conforme atestado nos autos do processo 
mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar de-
fesa prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 863301

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 152/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de mobília hospitalar, para 
atender as demandas do setor de Hemodinâmica da fundação Pública Es-
tadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV, conforme especifica-
ções do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do Edital, 
para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo.
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 03/11/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 862895

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 418 de 11 de oUtUBro de 2022
NoME: MarcoS VENiciUS SaNToS SilVa PErEira
carGo: colaBorador EVENTUal
cPf: 042.944.112-60
PErÍodo: dE 18 À 22/10/2022
Nº dE diáriaS: 4,5 (QUaTro E MEia)
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM - Pa
oBJETiVo: ParTiciPar da caPaciTaÇÃo E-Social, Efd-rEiNf, dc-
TfWEB E rETENÇÕES dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÃo, a SEr rEa-
liZada No aUdiTÓrio do NÍVEl cENTral Na cidadE dE BElÉM – Pa.
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 863345

Portaria Nº 419 de 11 de oUtUBro de 2022
oBJETiVo: ParTiciPar da caPaciTaÇÃo E-Social, Efd-rEiNf, dc-
TfWEB E rETENÇÕES dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÃo, a SEr rEa-
liZada No aUdiTÓrio do NÍVEl cENTral Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
daYlaNE caSTro SaNToS – MaT. 57206705-2, aGENTE adMiNiSTraTiVo
STaNlEMir GoMES BarBoSa – MaT. 5892317-1, aGENTE dE PorTaria
Nº 4.5 diária
PErÍodo: dE 18 À 22/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 863352

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00170
Valor: r$ 3.878,20
data: 06/10/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE EXPEdiENTE para atender pelo período 
de 12 (doze) meses as necessidades as necessidades dos diversos setores 
deste Hospital regional de Salinópolis (HrS).
Processo nº 2022/397392
origem: PE nº 011/2022/HrS
orçamento: 10302150782880000; fonte de recurso: 0103006356; Ele-
mento de despesa: 339030;
contratada: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli
cNPJ: 01580769-0001/99
ordenador: luana Kelly Noronha loiola/diretora do HrS
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00171
Valor: r$ 2.636,74
data: 06/10/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE EXPEdiENTE para atender pelo período 
de 12 (doze) meses as necessidades as necessidades dos diversos setores 
deste Hospital regional de Salinópolis (HrS).
Processo nº 2022/397392
origem: PE nº 011/2022/HrS
orçamento: 10302150782880000; fonte de recurso: 0103006356; Ele-
mento de despesa: 339030;
contratada: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli-EPP
cNPJ: 19518277-0001/39
ordenador: luana Kelly Noronha loiola/diretora do HrS
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00172
Valor: r$ 421,43
data: 06/10/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE EXPEdiENTE para atender pelo período 
de 12 (doze) meses as necessidades as necessidades dos diversos setores 
deste Hospital regional de Salinópolis (HrS).
Processo nº 2022/397392
origem: PE nº 011/2022/HrS
orçamento: 10302150782880000; fonte de recurso: 0103006356; Ele-
mento de despesa: 339030;
contratada: SoUSa E SilVa coMErcio dE aliM. EM GEral lTda
cNPJ: 05154476-0001/09
ordenador: luana Kelly Noronha loiola/diretora do HrS
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00173
Valor: r$ 606,00
data: 06/10/2022
objeto: aquisição de MaTErial dE EXPEdiENTE para atender pelo período 
de 12 (doze) meses as necessidades as necessidades dos diversos setores 
deste Hospital regional de Salinópolis (HrS).
Processo nº 2022/397392
origem: PE nº 011/2022/HrS
orçamento: 10302150782880000; fonte de recurso: 0103000000; Ele-
mento de despesa: 339030;
contratada: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli-EPP
cNPJ: 19518277-0001/39
ordenador: luana Kelly Noronha loiola/diretora do HrS

Protocolo: 863109
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

assUNto: coNceder o UsUFrUto de FÉrias
Portaria Nº 385 de 07 de oUtUBro de 2022

Servidor (a): ValENTiNa dE oliVEira SoUZa
id. funcional: 3277593
Período: 13.10 a 11.11.2022.
Período aquisitivo: 13.03.2018 a 12.03.2019
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 863086
assUNto: sUsPeNder FÉrias

Portaria Nº 384 de 05 de oUtUBro de 2022
Servidor (a): cáSSia KoUrY BarBalHo
id. funcional: 57191423/4
Período: a contar 03.10 a 01.11.2022
Período aquisitivo: 23.08.2021 a 22.08.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 863082
Portaria N° 130 de 05 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/1278914 - PaE
resolve:
dESiGNar os servidores Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 
2048620/1 e andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 078/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Uruará, 
Processo nº 2021/1456896, cujo objeto a aquisição de caminhão pipa com 
implemento pipa para 20.000 l para o municipio de Uruará/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 05 de outubro de 2022
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 131 de 05 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/1273737 - PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 020/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de São 
Geraldo do araguaia, Processo nº 2021/378633,
objeto: construção de 07 pontes de concreto nas estradas vicinais, no 
município de São Geraldo do araguaia/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 05 de outubro de 2022
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 132 de 05 de oUtUBro de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doE nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 da 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
considerando os termos do processo nº 2022/1274385 – PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 018/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Piçar-
ra- Processo nº 2021/565725, cujo objeto: construção de 4 pontes pré-
moldada de concreto armado nas vicinais rurais do  município de Piçarra. 
o pleito se divide em 3 projetos, são eles: Pic-201;Ponte com dimensões 
efetivas de 27,50 de comprimento e larguras total de 5,26m e efetiva de 
4,56m, localizada na Vicinal Piçarra-itaipavas, sobre o rio Perdido na zona 
rural do municipio de Piçarra/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 05/10/2022
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 863088

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato N°: 060/2021

Processo Nº. 2021/637474 aNeXo: 2022/1197616
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato nº 
060/2021, decorre da solicitação feita pela empresa contratada, com fun-
damento no Art. 57, § 1o, ii da lei federal nº.8.666/93, devidamente 
analisado pela consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado 
pelo Gestor desta SETraN.
iNic. dE ViG.: 15/11/2022  TÉrM. ViG.: 15/03/2023
PraZo: 04 (quatro) meses
daTa da aSSiNaTUra: 30/09/2022.
coNTraTada: cfa coNSTrUÇÕES, TErraPlaNaGEM E PaViMENTaÇÃo.
cNPJ: 83.318.022/0001-21.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira- SEcrETario dE 
ESTado dE TraNSPorTES do Pará.

Protocolo: 863138

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do coNVÊNio: 049/2020  Processo Nº 2020/410766
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 11/10/2022
Justificativa:  O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 049/2020 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de 
Ourilândia do Norte através do Oficio N° 170/02022 – Gabinete (seq.175), 
Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalida-
de do convênio. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de Vig.: 11/10/2022 T. Vig.: 09/01/2023
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oUrilÂNdia do NorTE - cNPJ nº: 
22.980.643/0001-81.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 863096

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo aditivo: 5
contrato: 14/2016
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
ao contrato de nº 014/2016-cPH, que versa sobre a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de Serviços de Telefonia fixa comutada 
(STfc), com o fornecimento de discagem direta a ramal (ddr) ou similar, 
e linha direta Empresarial, nas modalidades local (l), longa distância Na-
cional (ldN), longa distância internacional (ldi) e discagem direta Gra-
tuita (ddG – 0800), incluindo um sistema informatizado de gerenciamento 
on-line que permita a visualização e o gerenciamento do consumo de to-
dos os troncos e ramais contratados e pertencentes ao Plano corporativo, 
além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos fixos 
e centrais Privadas de comutação Telefônica (cPcT), instaladas local ou 
remotamente, com funções do tipo PABX, de acordo com as especificações 
contidas no termo de referência, incluindo todo o serviço de manutenção 
e suporte técnico eventualmente necessário para estes serviços e equipa-
mentos, consoante estabelecido no Processo licitatório Nº 009/2016, nos 
termos previstos em sua cláusula Vigésima.
assinatura: 30/09/2022
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.122.1297.8338
fonte/Natureza: – 0101/ 339039
origem do recurso: Estadual
cNPJ: 40.432.544/0001-47 - claro S.a
Endereço: rua Henri dunant, nº 780, Torre a e Torre B, Bairro: Santo ama-
ro, cEP: 04709-110, São Paulo-SP.
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 862981
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 873/2022 – arcoN-Pa, 11 de oUtUBro de 2022 o 
diretor-Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo 
Processo nº 2022/577444; rESolVE: i – aUToriZar o gozo de 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio do servidor aMErico HErialdo dE caSTro 
riBEiro, matrícula n.º 3255336/1, ocupante do cargo de Tecnico d, 
correspondente ao triênio 1997/2000, conforme os termos do Processo n° 
20022/577444-arcoN, concedida através da Portaria 366/2022 de 20 de 
maio de 2022, publicado no doE 34.978 de 23 de maio de 2022, no período 
de 12/12/2022 a 10/01/2023 iii - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE 
rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 
11 de outubro dE 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – 
arcoN-Pa.

Protocolo: 862948

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 872/2022 – arcoN – Pa, 11 de oUtUBro de 2022. 
o diretor-Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006; considerando o Processo Eletrônico 
n.º 2022/1304527; rESolVE: i – dESiGNar lUZilENE SoUZa SilVa 
matrícula nº 5948090/1, a responder como aSSESSor desta arcoN/Pa, no 
período a contar de 13/10/2022 a 11/11/2022, durante as férias do titular, 
MarcElo MENEZES cHaVES filHo, matrícula nº 5946917/1. ii - Esta 
Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE 
dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 11 dE oUTUBro dE 2022. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral

Protocolo: 862977

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 314 de 11 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
 coNSidEraNdo o Processo nº 2022/617415;
 coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores PaUlo afoNSo MarTiNS dE liMa, ocu-
pante do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula nº 23264/1como fiscal 
Titular e JoaQUiM adEliNo lUcaS da foNSEca, ocupante do cargo de 
fiscal Estadual agropecuário, matrícula n° 177072-3, como fiscal Suplen-
te, para acompanhar e fiscalizar o Contrato de nº 169/2022 – SEDAP, ce-
lebrado com a empresa TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda, cNPJ sob 
o nº 11.163.447/0001- 06.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 863087

coNtrato
.

coNtrato Nº 138/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico sePLad/dGL/srP Nº 006/2021

Processo de desPesa Nº 2022/603739-sedaP
Objeto: Contratação de serviços de locação de veículos, Configuração mí-
nima: Veículo tipo Sedan de representação Executivo, 0 (zero) km para 
atender às demandas da Secretaria de Estado de desenvolvimento agro-
pecuário e da Pesca.
Valor Global: r$ 84.000,00(oitenta e quatro mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 339033; fon-
tes de recursos: 0135/0335; função Programática: 20.608.1401.8705.
data assinatura: 11/10/2022.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da publicação de seu 
extrato no Diário Oficial do Estado.
contratado: localiZa VEicUloS ESPEciaiS S.a, cNPJ/Mf sob o nº 
02.491.558/0001-42.
Endereço: av. dep. rubens Granja, nº 121, Bairro: Vila Vermelha, São 
Paulo-SP - cEP: 04298-000.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 863103

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato N° 54/2022 – sedaP
oBJETo: acrÉSciMo No PErcENTUal dE aProXiMadaMENTE 27,92% 
(ViNTE E SETE, VÍrGUla NoVENTa E doiS Por cENTo) do coNTraTo 
Nº 54/2022-SEdaP, o QUE corrESPoNdE ao Valor dE r$ 372.319,59 
(TrEZENToS E SETENTa E doiS Mil, TrEZENToS E dEZENoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E NoVE cENTaVoS).
daTa dE aSSiNaTUra: 11/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: aÇÃo: 8710; NaTUrEZa da dESPESa: 
449051; foNTE dE rEcUrSo: 0101; fUNcioNal ProGraMáTica: 
20.608.1491.8710.
coNTraTado: NacioNal coNSTrUÇÕES & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli.
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: TV. aNGUSTUra, Nº 822, Bairro: SacraMENTa, BElÉM–Pa.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 863093
3° terMo aditiVo ao coNtrato N° 126/2020 - sedaP

oBJETo: ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo N° 
126/2020-SEdaP.
PraZo dE ViGÊNcia: 01/12/2022 À 30/11/2023.
daTa dE aSSiNaTUra: 11/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: aÇÃo: 8338; NaTUrEZa da dESPESa: 
339037; foNTE dE rEcUrSo: 0101; fUNcioNal ProGraMáTica: 
20.122.1297.8338.
coNTraTado: caNTÃo ViGilÂNcia E SEGUraNÇa lTda
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: TV. QUiNTiNo BocaiUVa, Nº 2129, Bairro da coNdor, 
cEP: 66.033-620, BElÉM–Pa.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 863112

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº014/2022

Processo Nº 2022/1271186-sedaP
a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca – SEdaP, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no art. 
25, inc. ii, combinado com o inc. Vi do art. 13 da lei federal nº 8.666/93, 
considerando a Manifestação Jurídica  exarado nos autos do processo nº 
2022/1271186-SEdaP, resolve conhecer a inexigibilidade de licitação para 
a contratação da empresa MVU EMPrEENdiMENToS lTda inscrita no cNPJ 
nº 03.501.530/0001-01,objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para rEaliZaÇÃo do “fESTiVal iNTErNacioNal do cacaU 
E cHocolaTE – cHocolaT PorTUGal 2022”.
Valor: r$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte: 0335
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 863313

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo - 014/2022
Processo Nº: 2022/1271186-sedaP

Nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, Ratifico a Inexigibilidade de 
licitação nos termos do procedimento epigrafado, com o fornecedor: MVU 
EMPrEENdiMENToS lTda inscrita no cNPJ nº 03.501.530/0001-01.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEaliZaÇÃo 
do “fESTiVal iNTErNacioNal do cacaU E cHocolaTE – cHocolaT 
PorTUGal 2022”.
Valor: r$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)
funcional Programática : 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte: 0335
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 863293
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diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 878/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: João 
alberto Gonçalves Vieira carGo: agente de atividades agropecuárias  
MaTrÍcUla: 0031895 oriGEM: Brasil Novo/Pa.  dESTiNo: Medicilândia/
Pa. oBJETiVo: Execução de atividades técnicas centradas na Produção 
de Sementes Híbridas de cacau na Estação Experimental “Paulo dias 
Morelli” - ESPaM, da cEPlac, no Municípío de Medicilândia-Pa, com vistas 
ao atendimento de demandas e cumprimento de metas de expansão da 
cacauicultura nas regiões produtoras do Estado do Pará. PErÍodo17 a 
21/10/2022.  Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e  meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
PorTaria dE diáriaS Nº 876/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, 
art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: alino 
Zavarize Bis carGo: agente de atividades agropecuárais MaTrÍcUla: 3181-
8 oriGEM: altamira/Pa dESTiNo: Medicilândia/Pa. oBJETiVo: Execução 
de atividades técnicas centradas na Produção de Sementes Híbridas de 
cacau na Estação Experimental “Paulo dias Morelli” - ESPaM, da cEPlac, 
no Municípío de Medicilândia-Pa, com vistas ao atendimento de demandas 
e cumprimento de metas de expansão da cacauicultura nas regiões 
produtoras do Estado do Pará. PErÍodo17 a 21/10/2022.  Nº dE diáriaS: 
4 ½ (quatro e  meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /
diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 863314
Portaria de diÁrias Nº 872/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: Heloisa Helena Batista de figueiredo . carGo: diretora da 
ddaG. MaTrÍcUla:23639/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: alenquer e 
Mojuí dos Campos/PA. OBJETIVO: Acompanhar e fiscalizar os convênios do 
Programa Territórios Sustentáveis celebrados dos as Prefeituras Municipais 
de Mojuí dos campos e alenquer e reunir com as lideranças locais para 
sensibilização e apoio ao Programa. PErÍodo: 17 a 21/10/2022. Nº dE 
diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 873/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: Maria antonieta Martorano Priante carGo: Médica 
Veterinária. MaTrÍcUla: 23884/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
Alenquer e Mojuí dos Campos/PA. OBJETIVO: Acompanhar e fiscalizar 
os convênios do Programa Territórios Sustentáveis celebrados dos as 
Prefeituras Municipais de Mojuí dos campos e alenquer e reunir com as 
lideranças locais para sensibilização e apoio ao Programa. PErÍodo: 17 a 
21/10/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 881/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: andrio 
andrade de andrade. carGo: coordernador MaTrÍcUla: 5962909 . 
oriGEM: Belém/Pa.. dESTiNo:  Santarém/Pa. oBJETiVo: Participar 
representando a SEdaP no fórum de Meliponicultura do Estado Pará.
PErÍodo: 17 a 20/10/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 863311
Portaria de diÁrias Nº  875/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: fábio andré 
Tourão. carGo: Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura. MaTrÍcUla: 
5899478/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: São Paulo/SP. oBJETiVo: 
apoio técnico ao evento da Seafood Show latin america. PErÍodo: 16 a 
20/10/2022. Nº dE diáriaS:  4½ (quatro e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 863111
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
GoVerNo do estado do ParÁ

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2007/355852 Maria dE loUrdES 
coNSoli SÍTio SaNTa lUZia 79,5882 ha ParaUaPEBaS 1718/2022

Belém (Pa), 11/10/2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 862922

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01707/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Memorando nº 091/2022, datado de 03.10.2022
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio ao servidor, JoSÉ dE QUEiroZ Mo-
rEira filHo, matrícula nº 3168026/1, Técnico agrimensor, no período 
de 17/10/2022 a 15/12/2022,  correspondente ao período aquisitivo de 
09/03/2010 a 08/03/2013.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 07 de outubro de 
2022.

Portaria Nº  01708/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Memorando nº  089/2022 – GEo-1, datado de 
30/09/2022.
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 90 (no-
venta) dias de licença Prêmio ao servidor, ToMaZ dE NaZarÉ SENa fEr-
rEira, matrícula nº 31655015/1, agrimensor, no período de 03/10/2022 
a 31/12/202, correspondente ao período aquisitivo de 15/11/1985 a 
14/11/1990.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 07 
de outubro de 2022.

Portaria Nº  01709/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Memº 90/22-GEo-1, datado de 03/10/2022.
r  E  S  o  l  V  E
coNcEdEr  de  acordo  com  o  art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias, de licença Premio ao servidor, fErNaNdo JoSÉ alVES Pa-
lHETa, matrícula nº 3168379/1,  operador de Máquina copiadora, no pe-
ríodo de 03/11/2022 a 02/12/2022, correspondente ao período aquisitivo 
de 21/03/2007 a 20/03/2010, processo nº 2008/5390.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em  07 
de outubro de 2022.

Protocolo: 863304

diÁria
.

Portaria Nº 1717/2022 de 11/10/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária no  município 
de abaetetuba, onde será realizado uma reunião com a prefeitura e a 
comunidade.
Período: 11 a 12/10/2022 (1,5) diárias
Servidores:
-57213619-1-Gleicy Merces rocha de albuquerque (coord. ação agrária 
e fundiária)
-5965582/1- danyelle conceição Monteiro couri (Gerente de reg. fundiária)
- Shirley do Socorro farias Moura (colaborador Eventual)
-57193369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Júnior (Motorista)
-ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 862942
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

Portaria
.

Portaria Nº 6345/2022 - adeParÁ, 
de 11 de aGosto 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 2022/1254070.
rESolVE:
EXoNErar a pedido o(a) servidor(a) aNToNio WaGNEr MENdES diaS, 
MT:5906566/1, do cargo de TÉc EM NiVEl SUPErior- adMiNiSTrador, 
a contar de 03/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 863259
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Portaria Nº 6346/2022 – adeParÁ, 
de 11 de oUtUBro de 2022

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o PaE 2022/1290438 e a certidão de Nascimento Nº 
066852 01 55 2022 1 00302 100 0320533 64, apresentada a esta GaGP.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 72, inciso Xiii,  art. 77, inciso iV 
da lei nº 5.810/94.
coNSidEraNdo, lei 9.348 de 18 de novembro de 2021, que alterou o art. 
91 da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor oVidio GoMES Bricio NETo, matrícula nº 
54187223/2, ocupante do cargo de Motorista, lotado neste Órgão, 20 (vin-
te) dias de licença Paternidade, no período de 02/09/22 a 21/09/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 863339

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 6347/2022 - adeParÁ, 
de 11 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.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) adriElE caroliNa fraNco cardoSo, ma-
trícula n° 5898311, fiscal Estadual agropecuário, para responder pela di-
retoria Geral, durante o período de férias do(a) titular JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo, matricula nº 54189457/2, GEP-daS 011.6, no período 
de 13/10/22 a 11/11/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 863360

errata
.

Na Portaria de desiGNaÇÃo Nº 5417/2022 de 02/09/22, 
PUBLicada No doe Nº 35104 de 05 de seteMBro de 2022, da 

serVidora aNa PaULa PiNto, Mat 57234480/1.
onde se lê: 19/09/22 a 18/09/22
Leia-se: 19/09/22 18/10/22

Protocolo: 863325
errata da Portaria 1506/2022, PUBLicada 

dia 05/04/2022
onde se lê: PErÍodo: 01/04/2022 a 04/04/2022.
Leia-se: PErÍodo: 01/02/2022 a 04/02/2022.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 862979
errata da Portaria 5735/2022, PUBLicada 

dia 15/09/2022
onde se lê: PErÍodo: 26/09/2022 a 29/09/2022.
Leia-se: PErÍodo: 04/10/2022 a 07/10/2022.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 862993

terMo aditiVo a coNtrato
.

5° terMo aditiVo
coNtrato 57/2013

Processo n° 2011/475311
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
Valor Mensal: r$ 985,62
Valor Total: r$ 11.827,44
ViGÊNcia: 01/10/2022 à 30/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de PoNTa 
dE PEdraS
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses 
e reajuste de valor contratual
coNTraTado: José Maria Barbosa da Paixão, cPf: 096.922.822-87
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 863056

diÁria
.

Portaria: 6349/2022 objetivo: dar continuidade ao processo de sane-
amento em propriedade rural foco de A.I.E, no município. Justifica-se o 
destino ser o mesmo a lotação devido a propriedade ficar localizada a 
132 km de distância da sede do município, próximo a comunidade Mara-
caxi, cujo acesso se dá pelo município de Tomé-açu.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: aUrora 
do Pará/Pa Servidor: 2939328/lEila Maria riBEiro da coSTa rodri-
GUES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 07/10/2022 a 
07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862994

Portaria: 6350/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 54187187/ MaciEl carValHo araUJo (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 14/10/2022 a 28/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862997
Portaria: 6341/2022 objetivo: realizar atividade de saneamento de foco 
de anemia infecciosa equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: SÃo fÉliX do 
XiNGU/Pa Servidor: 54187183/ cicEro raMalHo doS SaNToS (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 07/10/2022 a 08/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862978
Portaria: 6342/2022 objetivo: dar continuidade ao processo de sanea-
mento em propriedade rural foco de A.I.E, no município. justifica-se o des-
tino ser o mesmo a lotação devido a propriedade ficar localizada a 132 km 
de distância da sede do município, próximo a comunidade Maracaxi, cujo 
acesso se dá pelo município de Tomé-açu.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: aUrora do Pará/Pa destino: aUrora do Pará/
Pa Servidor: 5311841/ HUGo filiPE rodriGUES MElo (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 07/10/2022 a 
07/10/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862982
Portaria: 6334/2022 objetivo: realizar fiscalização em 10 Propriedades 
produtoras de Soja, da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas 
do Vazio Sanitário da soja no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servi-
dor: 51855641/ PaUlo ricardo PaiVa alVES (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 diáriaS / 03/10/2022, 04/10/2022, 05/10/2022, 06/10/2022 e 
07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862973
Portaria: 6339/2022 objetivo: realizar atividade de saneamento de foco 
de anemia infecciosa equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: SÃo fÉliX do 
XiNGU/Pa Servidor: 54187183/ cicEro raMalHo doS SaNToS / (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 05/10/2022 a 06/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862974
Portaria: 6340/2022 objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos ar-
tesanais nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: Eldorado doS caraJáS, PalESTiNa do Pará/
Pa Servidor: 54196692/ SUMaYa EMilia MarTiNS PaUliNo / (MÉdico 
VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 17/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862975
Portaria: 6333/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município de anapu. 
Será realizado o levantamento em 12 propriedades rurais.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: aNaPU/
Pa Servidor: 54186960/PEdro PaUlo MaToS dE araUJo (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS /03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862967
Portaria: 6354/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da mos-
ca da carambola (Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS, 
cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 5922600/ EdE-
NilToN NoNaTo lEiTE / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 863034
Portaria: 6355/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola. (Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: MÃE 
do rio/Pa Servidor: 5908938/ HÉriKa Maria VaScoNcEloS dE SoU-
Sa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 14/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 863037
Portaria: 6356/2022 objetivo: realizar fiscalização do Vazio Sanitário 
da soja em 12 propriedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: NoVa ESPEraNÇa 
do Piriá/Pa Servidor: 54187236/ rooSEVElT dE SoUZa olorTEGUi 
/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 863044
Portaria: 6353/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BoNiTo, PriMaVEra, QUaTiPUrU/
Pa Servidor: 5870283/ JoSÉ aMilToN rEiS dE carValHo (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 05/10/2022 a 07/10/2022.or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 863017
Portaria: 6351/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: 
MoNTE doUrado/Pa Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoNTEiro MaGa-
lHÃES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 14/10/2022 a 
28/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 863007
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Portaria: 6352/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BaiÃo/Pa destino: MoNTE doU-
rado/Pa Servidor: 55586101/ ElYXarlES cÂMara da crUZ (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 14/10/2022 a 28/10/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 863013
Portaria: 6328/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 5942399/ iÊda ro-
driGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 06/10/2022 a 
08/10/2022 ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862937
Portaria: 6329/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sani-
tário em propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 
2021/2022, meta de 10 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa Servi-
dor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa / (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 diáriaS / 03/10/2022, 04/10/2022, 05/10/2022, 06/10/2022 e 
07/10/2022..ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862940
Portaria: 6335/2022 objetivo: realizar atividades necessárias em even-
to na Expo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTarÉM/Pa destino: rUrÓPoliS/Pa Servidor: 6403242/ 
criSTiaNE BarBaS rEalE SiMÕES / (fiScal ESTadUal aGroPEcUá-
rio - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS/ 13/10/2022 a 16/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862947
Portaria: 6330/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sani-
tário em propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 
2021/2022, meta de 10 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa 
Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa / (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 03/10/2022, 04/10/2022, 05/10/2022, 
06/10/2022 e 07/10/2022..ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862946
Portaria: 6336/2022 objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos 
artesanais nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: Eldorado doS caraJáS, PalESTiNa do 
Pará/Pa Servidor: 51855510/ aNa PaTricia MariNHo MElo / (MÉdico 
VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 17/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862952
Portaria: 6337/2022 objetivo: realizar abertura de cadastro de 03 pro-
priedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: alTaMira/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 5648106/ 
GriMaldi lUiZ Mafra (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 05/10/2022 a 
05/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862960
Portaria: 6331/2022 objetivo: Participar de reuniões técnicas com ser-
vidores da adepará, para alinhamento e repasse dos procedimentos refe-
rentes aos programas fitossanitários, supervisionar as atividades realiza-
das em relação aos programas de defesa vegetal e discutir ações conjuntas 
em parceria com outras instituições.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iPiXUNa do Pará, ParaGoMiNaS, 
UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 54185728/ Maria alicE alVES THoMaZ liS-
Boa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 a 
27/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862955
Portaria: 6338/2022 objetivo: realizar atividade de saneamento de 
foco de anemia infecciosa equina no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: SÃo 
fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 572220066/ JoElMa MariaNo da Pai-
XÃo (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 05/10/2022 a 06/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862964
Portaria: 6332/2022 objetivo: Participar de reuniões técnicas com ser-
vidores da adepará, para alinhamento e repasse dos procedimentos refe-
rentes aos programas fitossanitários, supervisionar as atividades realiza-
das em relação aos programas de defesa vegetal e discutir ações conjuntas 
em parceria com outras instituições.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: iPiXUNa do Pará, ParaGoMiNaS, 
UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 57189755/ aNa THaiS SoUZa dE lEÃo (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 a 27/10/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862962
Portaria: 6323/2022 objetivo: realizar fiscalização do Vazio Sanitário 
da soja em 12 propriedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: NoVa ESPEraNÇa do 
Piriá/Pa Servidor: 54192707/ ENGEl BlaGiTZ cicHoVSKi (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862926
Portaria: 6322/2022 objetivo: realizar o levantamento de detecção da 
Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa 
Servidor: 57188614/ HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo/ (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 31/10/2022 a 31/10/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862917

Portaria: 6327/2022 Objetivo: Realizar juntamente com FEA a fiscali-
zação do uso de agrotóxicos em propriedades rurais localizados no mu-
nicípio de Palestina do Pará para o cumprimento de meta estabelecida no 
PPa de 2022.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo 
doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 
54188795/ fraNciSco aNdrÉ coSTa oliVEira/ (TÉcNico aGrÍcola) / 
3,5 diáriaS / 03/10/2022 a 06/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 862930
Portaria: 6324/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sani-
tário em propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 
2021/2022, meta de 10 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa Servi-
dor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa / (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 diáriaS / 17/10/2022, 18/10/2022, 19/10/2022, 20/10/2022 e 
21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862929
Portaria: 6320/2022 objetivo: Participar de reuniões técnicas com ser-
vidores da adEPará, para alinhamento e repasse dos procedimentos refe-
rentes aos programas fitossanitários, supervisionar as atividades realiza-
das em relação aos programas de defesa vegetal e discutir ações conjun-
tas em parceria com outras instituições.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará, MoJU, 
TailÂNdia/Pa Servidor: 54185728/ Maria alicE alVES THoMaZ liS-
Boa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862905
Portaria: 6325/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sani-
tário em propriedades onde houve plantio de lavouras de soja da safra 
2021/2022, meta de 10 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa 
Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa / (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 17/10/2022, 18/10/2022, 19/10/2022, 
20/10/2022 e 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862909
Portaria: 6321/2022 objetivo: Participar de reuniões técnicas com ser-
vidores da adEPará, para alinhamento e repasse dos procedimentos refe-
rentes aos programas fitossanitários, supervisionar as atividades realiza-
das em relação aos programas de defesa vegetal e discutir ações conjuntas 
em parceria com outras instituições.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará, MoJU, Tai-
lÂNdia/Pa Servidor: 57189755/ aNa THaiS SoUZa dE lEÃo (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862914
Portaria: 6326/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras em 12 propriedades do 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil 
NoVo/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor NoGUEi-
ra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 
diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 862919
Portaria: 6311/2022 objetivo: realizar atividade de saneamento de foco 
de anemia infecciosa equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: SÃo fÉliX do 
XiNGU/Pa Servidor: 572220066/ JoElMa MariaNo da PaiXÃo (MÉdico 
VETEriNário) / 1,5 diária / 07/10/2022 a 08/10/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862866
Portaria 6312/2022 objetivo: dar apoio à saneamento de focos de ane-
mia infecciosa Equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MoJUÍ doS caMPoS/Pa destino: BElTErra/Pa Servi-
dor: 4281060 / aNdErSoN carValHo dE fariaS (MÉdico VETEriNá-
rio) / 1,5 diária / 04/10/2022 a 05/10/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862872
Portaria: 6315/2022 objetivo: Participar do Encontro Nacional do Pro-
grama Nacional de controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose 
animal – PNcEBT em florianopolis - Sc.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: floriaNÓPoliS/Sc Servidor: 
5898315/ adriElE caroliNa fraNco cardoSo(dirETor(a) dE dEfE-
Sa E iNSPEÇÃo aNiMal) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862873
Portaria: 6313/2022 objetivo: realizar atividades de sacrifício e sa-
neamento para aiE no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rio Maria/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
57175962/ EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VETEriNário) 
/ 1,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862875
Portaria: 6310/2022 objetivo: realizar vigilância ativa em proprieda-
des rurais com bovinos e equídeos consideradas de risco sob critérios dos 
programas sanitários no respectivo município; vacinação antirábica de to-
dos equídeos e bovinos do arquipélago da fortalezinha e vila da camboi-
nha, monitoramento de abrigos de morcegos previamente cadastrados.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa 
destino: MaracaNÃ/Pa Servidor: 54186897/ WilSoN roGErio rodri-
GUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS /10/10/2022 a 
13/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862865
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Portaria: 6306/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário, na vis-
toria de renovação de licença junto à ADEPARA e fiscalização de produtos 
vencidos na revenda dUcaMPo ProdUToS aGroPEcUarioS, raÇa for-
TE EirElE-ME e ZooforTE coMÉrcio dE ProdUToS aGroPEcUárioS 
localizada no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: rio Maria/Pa destino: BaNNacH/Pa Servidor: 6403321/ aNdrES-
Sa NUNES dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diá-
ria / 04/10/2022 a 04/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 862854
Portaria: 6307/2022 Objetivo: Realizar fiscalizações de estabelecimen-
tos que comercializam produtos de uso veterinário no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/
Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5948597/ fraNciSco 
ailToN BarBoSa dE carValHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 2,5 diáriaS / 03/10/2022 a 05/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862857
Portaria: 6308/2022 objetivo: realizar vistoria de renovação de licença 
junto à ADEPARA e fiscalização de produtos vencidos na revenda DUCAMPO 
ProdUToS aGroPEcUarioS, raÇa forTE EirElE-ME e ZooforTE co-
MÉrcio dE ProdUToS aGroPEcUárioS localizada no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: 
BaNNacH/Pa Servidor: 57175962/ EUfraSio JacoME dE MoUra filHo 
(MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 04/10/2022 a 04/10/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862858
Portaria: 6309/2022 objetivo: realizar vigilância ativa em propriedades 
rurais com bovinos e equídeos consideradas de risco sob critérios dos pro-
gramas sanitários no respectivo município; vacinação antirábica de todos 
equídeos e bovinos do arquipélago da fortalezinha e vila da camboinha, 
monitoramento de abrigos de morcegos previamente cadastrados.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa desti-
no: MaracaNÃ/Pa Servidor: 541885631/ Kid STElio alMEida (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 10/10/2022 a 13/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862860
Portaria: 6319/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxi-
cos em propriedades rurais localizados no município de Palestina do Pará 
para o cumprimento de meta estabelecida no PPa de 2022.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa 
destino: PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 57189731/ daNiEllY BUSaTo 
GUiNHaZi / (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
06/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862892
Portaria: 6317/2022 objetivo: realizar fiscalização em 04 Propriedades 
produtoras de Soja, da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas 
do Vazio Sanitário da soja no município. as diárias serão para o mesmo 
Munícipio de origem do servidor, porém como a atividade é fora da Sede do 
Município e os servidores darão início as suas atividades as 07:00Hs con-
cluindo as mesmas após as 18:00Hs, e a distância percorrida se dará por 
mais de 200 km por dia e muitas vezes se locomovendo por estradas com 
atoleiros, se faz necessário o pagamento de diária, pois, o servidor pernoi-
tará no local das atividades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 00010499/ 
cloViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 1 diária / 13/10/2022 e 14/10/2022.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862886
Portaria: 6318/2022 objetivo: realizar fiscalização em 10 Proprieda-
des produtoras de Soja, da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as 
Normas do Vazio Sanitário da soja no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/
Pa Servidor: 00010499/ cloViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 17/10/2022, 18/10/2022, 
19/10/2022, 20/10/2022 e 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 862889
Portaria: 6314/2022 objetivo: realizar atendimento emergencial a no-
tificação de suspeita de doença nervosa em propriedade no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa des-
tino: PaU d`arco/Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS 
(MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 23/09/2022 a 24/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 862884
Portaria: 6316/2022 objetivo: realizar fiscalização em 04 Propriedades 
produtoras de Soja, da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas 
do Vazio Sanitário da soja no município. as diárias serão para o mesmo 
Munícipio de origem do servidor, porém como a atividade é fora da Sede do 
Município e os servidores darão início as suas atividades as 07:00Hs con-
cluindo as mesmas após as 18:00Hs, e a distância percorrida se dará por 
mais de 200 km por dia e muitas vezes se locomovendo por estradas com 
atoleiros, se faz necessário o pagamento de diária, pois, o servidor pernoi-
tará no local das atividades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 00010499/ 
cloViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 1 diária / 10/10/2022 e 11/10/2022.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 862879

FÉrias
.

Portaria Nº 6343/2022 - adeParÁ, 
de 11 de oUtUBro de 2022

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
EXclUir da Portaria de férias de aGoSTo de 2022, Nº 4461 de 19 de 
JUlHo de 2022, publicada no doE 35054 de 22 de JUlHo de 2022 do 
servidor abaixo:

Pae MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo dias

2022/914788 54189770/1 carloS aUGUSTo NaS-
ciMENTo foNSEca

 

2020/2021 01/08/22 a 30/08/22 30

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

Protocolo: 863049
Portaria Nº 6357/2022 – adeParÁ, 

de 11 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 a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e 
objetividade às decisões;
r E S o l V E: 
art. 1° - dElEGar competência no período 13/10/2022 a 11/11/22 o(a) 
servidor(a) adriElE caroliNa fraNco cardoSo, MT: 5898315/1, du-
rante o período de férias do titular diretor Geral JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo, MaT 54189457/2, para assinar documentos a seguir 
elencados:
aJUSTar Valor claUSUla E coNdiÇÕES dE EMPrÉSTiMo oU fiNaN-
ciaMENTo;
aBrir coNTaS dE dEPoSiTo;
ESTiPUlar claUSUlaS E coNdiÇÕES;
UTiliZar o crÉdiTo aBErTo Na forMa E coNdiÇÕES;
rEcEBEr, PaSSar rEciBo E dar QUiTaÇÃo;
coNfESSar, TraNSiGir, dESiSTir;
rEiViNdicar dirEiToS;
EfETUar acordoS;
SoliciTar SaldoS E EXTraToS;
aUToriZar dÉBiTo EM coNTa rElaTiVo a oPEraÇÕES;
rETirar cHEQUES dEVolVidoS;
ENdoSSar cHEQUE;
aSSiNar iNSTrUMENTo dE crÉdiTo;
aSSiNar iNSTrUMENTo dE crÉdiTo c/ aUToriZaÇÃo do coNSElHo
adMiN/aSSEMBlÉia GEral
coNSUlTar dEPÓSiToS JUdiciaiS Via iNTErNET;
aSSiNar ProPoSTa dE EMPrÉSTiMo/fiNaNciaMENTo;
aSSiNar adiTiVo dE QUalQUEr ESPÉciE;
aSSiNar coNTraTo dE aBErTUra dE crÉdiTo;
aSSiNar a aPÓlicE dE SEGUro;
EfETUar TraNSfErÊNciaS/PaGaMENToS, EXcETo Por MEio ElETrÔ-
Nico;
SUSTar/coNTra-ordENar cHEQUES;
EfETUar rESGaTES/aPlicaÇÕES fiNaNcEiraS;
cadaSTrar, alTErar E dESBloQUEar SENHaS;
EfETUar PaGaMENToS Por MEio ElETrÔNico;
EfETUar TraNSfErÊNciaS Por MEio ElETrÔNico;
EfETUar PaGaMENToS, EXcETo Por MEio ElETrÔNico;
EfETUar TraNSfErÊNciaS, EXcETo Por MEio ElETrÔNico;
liBErar arQUiVoS dE PaGaMENToS No GEr. fiNaNcEiro/aaSP;
SoliciTar SaldoS/EXTraToS, EXcETo iNVESTiMENToS E oPEraÇÕES 
dE crÉdiTo;
SoliciTar SaldoS/EXTraToS dE iNVESTiMENToS;
SoliciTar SaldoS/EXTraToS, dE oPEraÇÕES dE crÉdiTo;
EMiTir coMProVaNTES;
EfETUar TraNSfErÊNciaS, Para MESMa TiTUlaridadE - MEio ElETrÔNico.
art. 2° - os documentos acima descritos deverão ser assinados por, no 
mínimo, dois ordenadores, podendo ser considerada, qualquer combinação 
dentre os cargos descritos acima.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUNior ParaGUaSSU MacEdo 
diretor Geral

Portaria Nº 6348/2022 - adeParÁ, 
de 11 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 a necessidade de descentralizar alguns procedimentos 
administrativos com vistas a dinamizar a rotina desta agência. 
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r E S o l V E: 
i - dElEGar competência da diretoria Geral, durante o impedimento do 
titular, no period de 13/10/22 a 11/11/22, a servidora adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo, matrícula nº 5898315/1, a autorizar procedimentos 
administrativos em geral no âmbito desta agência;
ii – atribuir à servidora designada adriElE caroliNa fraNco cardo-
So, MaT 5898315/1, competência de ordenador de despesas, habilitando
-a a movimentar todos os recursos orçamentários e financeiros consigna-
dos em favor desta agência;
iii – Esta Portaria entra em vigor no período de 13/10/2022 a 11/11/22; 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Portaria Nº 083/2020 - adeParÁ, 17 de JaNeiro de 2020
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 a necessidade de descentralizar alguns procedimentos 
administrativos com vistas a dinamizar a rotina desta agência.
r E S o l V E: 
i - dElEGar competência da diretoria de defesa e inspeção Vegetal à ser-
vidor(a) lUcioNila PaNToJa PiMENTEl, matrícula nº 54185730/1, a au-
torizar procedimentos administrativos em geral no âmbito desta agência.
ii - atribuir à diretora de defesa e inspeção Vegetal lUcioNila PaNTo-
Ja PiMENTEl, matrícula nº 54185730/1 competência de ordenadora de 
despesas, habilitando-a a movimentar todos os recursos orçamentários e 
financeiros consignados em favor desta Agência.
iii – Esta Portaria entra em vigor a contar de: 30/12/2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GEoVaNNY faracHE Maia
diretor Geral

Portaria Nº084/2020 - adeParÁ, 17 de JaNeiro de 2020
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 a necessidade de descentralizar alguns procedimentos 
administrativos com vistas a dinamizar a rotina desta agência.
r E S o l V E: 
dElEGar competência da diretoria de defesa e inspeção animal ao servi-
dor(a) JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, matrícula nº 54189457/2, a 
autorizar procedimentos administrativos em geral no âmbito desta agên-
cia.
ii - atribuir ao diretor de defesa e inspeção animal JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo, matrícula nº 54189457/2, competência de ordenador 
de despesas, habilitando-o a movimentar todos os recursos orçamentários 
e financeiros consignados em favor desta Agência.
iii – Esta Portaria entra em vigor a contar de: 30/12/2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GEoVaNNY faracHE Maia
diretor Geral

Protocolo: 863368

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº0539/2022-06.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 13/10/2022, a Extensionista rural ii, Téc-
nica em agropecuária QUEliaNE liMa da SilVa PESSoa - Matrícula nº 
57212837/1, para exercer a Função Gratificada de Chefa do Escritório Lo-
cal de abel figueiredo/Escritório regional de Marabá.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Portaria Nº0538/2022-06.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 13/10/2022, os efeitos da Portaria de nº 
0657/2020, que designou o Extensionista rural l- daMiÃo SolidadE doS 
SaNToS - Matricula nº 57189478/1, para exercer a Função Gratificada de 
chefe do Escritório local de abel figueiredo/regional de Marabá.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 863346
Portaria Nº0537/2022-05.10.2022

o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
c o N c E d E r, a Extensionista rural l - MarGarETH oliVEira do 
NaSciMENTo- Matricula nº 5194997/1, lotada no Escritório regional de 
conceição do araguaia, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no período 
de 18.09.2022 a 25.09.2022, formalizada de acordo a certidão nº 068494
01552022400030281001007120, em atenção a cláusula Vigésima Quarta 
do acordo coletivo de Trabalho 2021/2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Portaria Nº0535/2022-05.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 24/10/2022 à 22/11/2022, a auxiliar de 
administração- KariNa da SilVa MarTiNS- Matrícula nº 571775861/1, 
para responder pela Seção de controle orçamentário/coafi, em virtude 
da titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1277088).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Portaria Nº0534/2022-04.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 26/10/2022 à 24/11/2022, o Extensionista 
rural ll- dEUSdETE oliVEira da SilVa- Matrícula nº 57212841/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Canaã dos Carajás/Escritório 
regional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. 
(PaE: 2022/1269172).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 863366

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 086/2022;BENEficiário: 
PaUlo roBErTo NUNES PErEira;MaTrÍcUla:5717579;fUNÇÃo: aGEN-
TE oPEracioNal;oBJETiVo:Para cUSTEar dESPESaS oPEracioNaiS 
dESTE EScriTÓrio cENTral EMaTEr-Pa; MUNicÍPio: MariTUBa:Pro-
GraMa :1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c;foNTE: 0101; ElEMENTo 
dE dESPES:339030=r$-2.200,00; PraZo dE aPlicaÇÃo:30 diaS aPÓS 
EMiSSÃo da ordEM BaNcária;coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEali-
ZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador dE dESPESaS :roSiVal PoSSidÔ-
Nio do NaSciMENTo.
 

Protocolo: 862968

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 029/2022
BENEficiário: Sandro José lopes Pinheiro; MaTrÍcUla: 57175503; 
fUNÇÃo: Extensionista rural i a; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foN-
TE: 0261006357; oBJETiVo: Participar de reunião para tratar de assuntos 
técnicos e administrativos, no período de 14 a 15 de outubro. 1,0 diária 
(r$167,05); dESTiNo: Belém; ord. dE dESPESaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 863041
Portaria de diÁria Nº 241/2022;BENEficiário:EdUardo aU-
GUSTo raMoS da coSTa,MaTricUla:80845296/1;fUNÇÃo:TÉc. EM 
PlaNEJaMENTo;oBJETiVo :coNfiGUrar a rEdE loGica dE NoVa TiM-
BoTEUa, caPaNEMa E S.MiGUEl do GUaMa; Nº dE diáriaS: 1 e  ½  
(UMa E MEia); PErÍodo:17 à 19/10/2022: dESTiNo: NoVa TiMBoTEUa,-
caPaNEMa E SÃo MiGUEl do GUaMa;ordENador dE dESPESa: Ma-
rialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 863115
Portaria de diÁria Nº 242/2022;BENEficiário:GlEiSoN JoSÉ 
KiYoSHi SaTo BarroS;MaTricUla:57175910/1;fUNÇÃo:TÉc. EM Pla-
NEJaMENTo;oBJETiVo :coNfiGUrar a rEdE loGica dE NoVa TiMBo-
TEUa, caPaNEMa E S.MiGUEl do GUaMa; Nº dE diáriaS: 1 e  ½  (UMa 
E MEia); PErÍodo:17 à 19/10/2022: dESTiNo: NoVa TiMBoTEUa,caPa-
NEMa E SÃo MiGUEl do GUaMa;ordENador dE dESPESa: MarialVa 
SoUSa coSTa.

Protocolo: 863129

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de distrato
Pelo presente instrumento de distrato a Empresa de assistência Técnica 
e Extensão rural do Estado do Pará – EMaTEr-Pa, Empresa Pública Es-
tadual, com sede na rodovia Br 316, KM 12, Marituba-Pará, inscrita no 
cNPJ sob o nº 05.402.797/0001-77, representada neste ato por seu Pre-
sidente roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo, designado pelo decreto 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.761, no dia 10 de Novembro 
de 2021, brasileiro, rG nº 4406502, cPf nº 100.924.122-20, residente e 
domiciliada na Tv. floriano Peixoto, nº 2010, Ed. imperial iii, apto 201, 
Bairro Estrela, cEP: 68.743-230, castanhal/Pa e o Sr.  NaGiB fUrTado 
SaUaia, brasileiro, portadora do rG nº 7965595 – SSP/Pa e inscrito no 
cPf nº 076.483.322-72, residente e domiciliado na av. antônio lisboa, 
nº 85, Bairro: centro, cEP: 68.798-000, no município de Santa Barbara/
Pa, resolvem por comum acordo distratar a partir de 18/10/2022 todas as 
cláusulas e condições pactuadas no contrato de locação Nº 006/2017. E 
por estarem em pleno acordo, assinam o presente Termo em (02) duas 
vias de igual teor e para o mesmo fim na presença de duas testemunhas, 
no intuito de que sejam produzidos os respectivos efeitos legais.
Marituba (Pa), 27 de setembro de 2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo/Presidente da EMaTEr/Pa
P/locatária
NaGiB fUrTado SaUaia
P/locador

Protocolo: 862925
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 096/2022
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. designar o Sr. rodriGo SiQUEira VilHENa, matrícula nº 57228738/1, 
para responder pela Função Gratificada - Sr. Luberson Carlos Amoedo da 
Gama, por motivo de férias, no período de 01/10/2022 a 30/10/2022.
2. os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/10/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 06 de outubro de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 862878

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria Nº 02540/2022-saGat/GaB/seMas
a dirETora dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas 
atribuições, considerando a PorTaria Nº 01026 de 20 de maio de 2022, 
publicada no Diário Oficial nº 34.982, de 25 de maio de 2022;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1086617;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% (ses-
senta por cento), do servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
5913364/4 aNdErSoN ValENTE dE frEiTaS TÉc. EM GESTÃo PÚBlica. 11/10/2022

 

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), do servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
8001335/4 SaMara BraSil HaGE aMaNJáS PENa TÉc. EM GESTÃo PÚBlica. 11/10/2022

 

iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão administrativa e financeira - 
DGAF que, através do setor competente, tome devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
Belém, 11 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 863362

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: BEaTricE cHriSTiNE PiEdadE PiNHo
MaTrÍcUla: 5927732
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Engenharia Sanitária
a coNTar dE 03/10/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrati-
va e financeira

Protocolo: 862831

.

.

errata
.

errata de terMo iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº do terMo: 037/2022-seMas/Pa

data da Publicação: doE 35.147 de 11/10/2022
Nº da Publicação: 862453
onde se lê: “inscrição e participação de 6 (seis) Servidores, sendo 05 
(cinco) pagantes e 01 (uma) cortesia”
Leia-se: “inscrição e participação de 7 (sete) Servidores, sendo 06 (seis) 
pagantes e 01 (uma) cortesia”

Protocolo: 863070

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica N° 003/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo nº 2022/942241 e depois de cons-
tatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, lília Marcia ramos reis, 
HoMoloGo o resultado da cotação Eletrônica nº 003/2022 - SEMaS, cujo 
objeto é aquisição de lâmpadas para atender as necessidades internas des-
ta Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, tendo como 
vencedora do certame a empresa abaixo discriminada:
EMPrESa: lifE BraSil coNEcT coMErcial lTda (cNPJ Nº 
38.185.358/0001-09)
objeto: aquisição de lâmpadas
Valor total do lote: r$ 14.627,80
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022
lÍlia Marcia raMoS rEiS
Homologador do sistema de cotação eletrônica
SEMaS/Pa

Protocolo: 863031

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2523/2022 - GaB/seMas 
11 de oUtUBro de 2022.

objetivo: Participar das 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: comunidade de Nova olinda/Pa.
destino: altamira/Pa.
Período: 08/10 a 19/10/2022 – 11 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– aUrilETE da SilVa MaciEl – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 862833
Portaria Nº 2522/2022 - GaB/seMas 

11 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participar das 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: comunidade de Nova olinda/Pa.
destino: altamira/Pa.
Período: 08/10 a 19/10/2022 – 11 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– dENilSoN SilVa– (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 862836
Portaria Nº 2529 – 2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Terra indígena cachoeira Seca, Zona rural de altamira/Pa
destino: altamira /Pa
Período: 11/10 a 16/10/2022 - 05 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
- Jair cHiPaia MENdES - (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 862522
Portaria Nº 2517/2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar das 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: comunidade Panayku da sede da Gleba assurini.
destino: altamira/Pa.
Período: 11/10/2022 à 16/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– JordY aZErEdo BaNdEira – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 862527



38  diário oficial Nº 35.149 Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

Portaria Nº 2519/2022 - GaB/seMas 
07 de oUtUBro de 2022.

Objetivo: Participar das 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: comunidade Nova olinda na resex para a comunidade Manoelito, 
da comunidade Manoelito para a comunidade Morro Bonito, da comunidade 
Morro Bonito para a comunidade São francisco e da comunidade São fran-
cisco para a comunidade Maribel/Terra indígena cachoeira Seca.
destino: altamira/Pa.
Período: 08/10/2022 à 19/10/2022 – 11 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– fraNciSco dE aSSiS PorTo dE oliVEira – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 862542
Portaria Nº 2527 – 2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade Payá, Gleba assurini, Zona rural de altamira/Pa
destino: altamira /Pa
Período: 11/10 a 16/10/2022 - 05 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
- GilSoN loPES dE oliVEira - (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 862547
Portaria Nº 2520 – 2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Terra indígena Xipaia, aldeia Kaarimã na Zona rural, altamira/Pa
destino: altamira /Pa
Período: 10/10 a 17/10/2022 - 07 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
- JUMa XiPaia dE carValHo - (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 862560
Portaria Nº 2525/2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade Quilombola de Pau furado do município de Salvater-
ra/Pa, a cidade de Belém/Pa.
destino: altamira/Pa.
Período: 09/10/2022 à 19/10/2022 – 10 e ½ diárias.
colaboradora Eventual:
– ValEria dE JESUS alMEida carNEiro – (colaboradora eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 862561
Portaria Nº 2516 – 2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia ararandewara/Goianésia do Pará
destino: altamira/Pa
Período: 09/10 a 19/10/2022 - 10 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
- roNaldo NUNES raMoS - (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 862564
Portaria Nº 2004/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: de realizar ação de fiscalização ambiental Na Unidade de con-
servação refúgio da Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal E reserva de 
desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa

Destino: Altamira/PA, Senador Jose Porfirio/PA , Vitoria do Xingu/PA e Por-
to de Moz/Pa
Período: 20/09 a 30/09/2022 – 10 e ½ diárias.
Servidores:
- 57191997/3-daVid oliVEira lUZ - (TEcNico EM GESTao dE PESca E 
aQUicUlTUra)
- 5954905/1-dEYSE JacQUEliNE da PaiXÃo MalcHEr (TEcNico EM 
GESTao dE MEio aMBiENTE)
ordENadora: lÍlia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 846892
Portaria Nº 2272/2022 - GaB/seMas 

19 de seteMBro de 2022.
objetivo: Ministrar curso de licenciamento de atividade rural-lar para 
capacitação do corpo Técnico da Secretaria Municipal de Mineração e Meio 
ambiente – SEMMa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém-Pa, aveiro-Pa
Período: 17/10 a 22/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5908954/4 - faBrÍcio da SilVa corrÊa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57217322/3 - rENaTa GiSEllE da coSTa MaToS - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 854436
Portaria Nº 2278/2022 - GaB/seMas 

19 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria nos empreendimentos da Hidro forTE adMiNiS-
TraÇÃo e oPEraÇÃo lTda, JafriG friGorifico lTda e no Empreendimen-
to do Sr. cláudio do Nascimento filho (Bem Te Vi agropecuária lTda).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: itupiranga, Jacundá e Goianésia do Pará(deslocamento terrestre 
Marabá)
Período: 17/10 a 21/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5932183/2 - VaNia carla diaS MarTiNS - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954989/1 - rafaElla loUZEiro BraGa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 8015719/2 - MarilUcia TEiXEira SilVa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 854602
Portaria Nº 2304/2022 - GaB/seMas 

21 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar capacitação em Educação ambiental, em atendimento 
ao ofício anexo.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Viseu/Pa
Período: 16/10 a 22/10/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 3226190/1 - GilToN da rocHa MoUra - (auxiliar Técnico)
- 5954912/1 - aNdrEZZa lorENa QUEiroZ PaMPloNa - (Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5466342/2 - EldiaNNE MorEira dE liMa - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5875730/3 - lEoNardo fEliPH dE MoraES GoMES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 855634
Portaria Nº 2382/2022 - GaB/seMas 

27 de seteMBro de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica nos empreendimentos cadastrados no 
cEProf, e conferência de Guia florestal para recebimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e Goianésia do Pará.
Período: 17/10 á 21/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952147/1 - lariSSa MarTiNS BarBoSa d´ aracE - (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57197722/3 - PaUlo aNdrE SilVa arrUda - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 858166
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Portaria Nº 2433/2022 - GaB/seMas 
28 de seteMBro de 2022.

objetivo: Participar da 38ª reunião ordinária do conselho Estadual de re-
cursos Hídricos do Estado do Pará – cErH/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Mocajubinha Terra alta/Pa.
destino: Belém/Pa
Período: 18/10 a 20/10/2022 – 02 e ½ diárias.
colaboradora Eventual:
- roSilENE daS cHaGaS GoNÇalVES - (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 859105
Portaria Nº 2490/2022 - GaB/seMas 

05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realização de treinamento em análise e Validação de car aos 
técnicos da Secretaria de Meio ambiente do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Goianésia/Pa
Período: 16/10 a 22/10/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5899270/2 - aMaNda GaMa roSa - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5955053/1 - rENaTa loPES dE HolaNda - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 861246
Portaria Nº 2531 – 2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: resex rio iriri, Zona rural de altamira/Pa
destino: altamira/Pa
Período: 08/10 a 19/10/2022 - 11 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
- raiMUNda NoNaTa araUJo rodriGUES - (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 862467
Portaria Nº 2532– 2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: deslocamento da Terra indígena Trincheira Bacajá para a sede do 
Município de Senador José Porfírio
destino: altamira /Pa
Período: 11/10 a 16/10/2022 - 05 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
- KroirE XiKriN - (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 862470
Portaria Nº 2533/2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participar das 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: comunidade Morro do anfrísio para a comunidade Manoelito, da 
comunidade Manoelito para a comunidade Morro Bonito, da comunidade 
Morro Bonito para a comunidade São francisco e da comunidade São fran-
cisco para a comunidade Maribel/Terra indígena cachoeira Seca.
destino: altamira/Pa.
Período: 08/10/2022 à 19/10/2022 – 11 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– aNdErSoN SilVa dE caSTro – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 862474
Portaria Nº 2524 – 2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.

origem: São félix do Xingu /Pa
destino: altamira /Pa
Período: 11/10 a 16/10/2022 - 05 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
- aWiNHoo araWETE - (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 862486
Portaria Nº 2534 – 2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: reserva Extrativista rio Xingu na Zona rural/altamira/Pa
destino: altamira/Pa
Período: 09/10 a 18/10/2022 - 09 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
- alicE frEiTaS cUrUaia - (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 862504
Portaria Nº 2535/2022 - GaB/seMas 

07 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participar das 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: comunidade Bom Jardim na resex; Para a comunidade Morro 
Grande, da comunidade Morro Grande; Para a comunidade Baliza/fim da 
Resex, da comunidade Baliza/fim da Resex e para a ilha chamada Hotel/
dentro da Terra indígena kayapó.
destino: altamira/Pa.
Período: 09/10/2022 à 18/10/2022 – 09 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– HiGor MaTHEUS faUSTiNo caZiMiro – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 862507
Portaria Nº 2537/2022 - GaB/seMas 

11 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participar das 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: comunidade Espírito Santo/Porto de Moz/Pa
destino: altamira/Pa.
Período: 09/10 a 17/10/2022 – 08 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– JoSElia MElo fUrTado – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 862864

FÉrias
 Portaria Nº2446 /2022-dGaF/GaB/seMas, 06/10/2022

conceder  2ªparcela de férias regulamentares, aos servidores abaixo:
 

MatricULa serVidor eXercÍcio dias GoZo  de FÉrias

57194148/ 1 faBio NoBrE BraZ 2021/2022 13 22/02/2023 a 06/03/2023

57193713/ 2 JoZElia PaiVa dE SoUZa 2020/2021 15 04/10/2022 a 18/10/2022

5924173/ 2 roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa 2021/2022 14 16/11/2022 a 29/11/2022

HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 863038
Portaria Nº 2251/2022-dGaF/GaB/seMas, 11/10/2022

i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar do dia 05/09/2022 
o gozo de férias da servidora HEllEM criSTiNa TEiXEira rodriGUES , 
matricula nº 5949243/ 2 , ocupante da função de Técnico em Gestão de 
Meio ambiente, lotado na assessoria. Especial de Segurança e inteligência 
corporativa - aiSc, concedido através da PorTaria Nº 1275/2022-dGaf/
GaB/SEMaS de 21/06/2022, publicada no doE nº 35.020 de 24/06/2022, 
referente exercício 2021/2022, restando 16 (dezesseis) dias a serem 
usufruídas em data oportuna.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 863028
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 2512 /2022-dGaF/GaB/seMas, 06/10/2022
alTErar, por necessidade de serviço, o 2º período do gozo de férias de 
17/10/2022 a 31/10/2022 para 16/11/2022 a 30/11/2022 do servidor 
faBricio darlEY PaiXao fErNaNdES , id. funcional nº 97571284/ 2 
, ocupante da função de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotado na 
diretoria de Gestão administrativa e financeira -dGaf, concedida através 
PorTaria Nº 1430/2022 - dGaf/GaB/SEMaS de 04/07/2022, publicada 
no doE nº 35.036 de 06/07/20022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnolo

Protocolo: 863050
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo. Na publicação do dia 06/10/2022, doe 
n° 35.143, Protocolo n° 861678, página 40, referente ao Extrato do 
Termo de compromisso de compensação ambiental n°. 04/2022. onde 
se lê: “aSSiNaTUra: 29/09/2022”. Leia-se: “aSSiNaTUra: 30/09/2022”.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 862954

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato N° 28/2020
ParTES: idEflor-Bio e a BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli.
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a prorrogação contratual pelo 
período de 12 (doze) meses.
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte – 0116011097; Natureza da despesa – 
33.90.37; PTrES – 798338.
cláUSUlaS MaNTidaS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do contrato ora aditado. Este Termo aditivo é parte integrante 
do contrato original, para todos os fins de direito.
aSSiNaTUra: 04/10/2022.
ViGÊNcia: 05/10/2022 à 04/10/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 863131
eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato N° 30/2020

ParTES: idEflor-Bio e a PBS – Pará BraSil SEGUraNÇa ESPEciali-
Zada lTda.
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a prorrogação contratual pelo 
período de 12 (doze) meses.
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte 0116011097; 01500000001, 
01759000016 e 02759000016; Natureza da despesa –  33.90.37; PTrES 
– 8338.
cláUSUlaS MaNTidaS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do contrato ora aditado. Este Termo aditivo é parte integrante 
do contrato original, para todos os fins de direito.
ViGÊNcia: 05/10/2022 à 04/10/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 863136
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
Portaria N° 1814/2022 – saGa/seGUP

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretária de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS 
liMa, designado pelo decreto Estadual do dia 22/09/2021, publicado no 
d.o.E Nº 34.708, de 23/09/2021, no exercício de suas atribuições legais, 
e considerando o Pregão Eletrônico internacional SrP n° 011/2022 – SE-
GUP, ora em andamento, que tem por objeto o registro de Preços para 
eventual aquisição equipamento de menor potencial ofensivo – dispositivo 
elétrico incapacitante e cartuchos de lançamento de dados, para atender 
as demandas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social 
do Estado do Pará-SEGUP e órgãos pertencentes ao Sistema Estadual de 
Segurança Pública-SiEdS.
rESolVE:
art. 1º - alterar a PorTaria Nº 1640/2022-SaGa/SEGUP, publicada 
diário oficial Nº 35.107, de 06 de setembro de 2022, a qual constituiu a 
comissão de avaliação Técnica, para proceder com a exclusão do membro 
conforme a seguir:
i - excluir o servidor MaJ QoPM rG 33447 lEoNardo EUllEr MElo da 
cUNHa;

art. 2º - Permanecem designados os seguintes servidores: cEl QoPM rG 
20135 alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 5420628/1; TcEl 
QoPM rG 21106 GlaUco coiMBra Maia, Mf: 5615089/1; TcEl QoPM rG 
29194 NElSoN alVES dE SENa, Mf: 5817803/1; MaJ. QoPM rG 33525 
fEliPE corrÊa airES, Mf: 54192523/1, para, sob a presidência do pri-
meiro, integrarem comissão de avaliação Técnica com o fulcro de realiza-
rem análise das amostras do presente objeto, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Edital e no Termo de Referência, as 
quais deverão ser apresentadas pelo licitante convocado, a fim de subsidiar 
o ato de aceitabilidade da proposta do referido processo licitatório.
art. 3º - ficam mantidas as disposições da Portaria alterada.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 11 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretario adjunto de Gestão administrativa SEGUP/Pa

Protocolo: 862903

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1813/2022-saGa 
BeLÉM, 07 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 2022/1052967, e Mem. nº 96/2022-caM-
Pi.SEGUP, de 18.08.2022.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº 1391/2022-SaGa, de 
25.07.2022,publicada no doE nº 35.058, de 27.07.2022, que 
concedeu férias ao servidor aNdrEliNo fErrEira diaS, Gerente de 
Materiais e Serviços, Mf 5602327/2, 2021/2022, no período de 01.09.2022 
a 30.09.2022.
r E S o l V E: designar o servidor raiMUNdo araUJo SaNTiaGo, Mf 
57173364, para responder pelo cargo de Gerente de Materiais e Serviços, 
no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 862869

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 013/2022-FesPds/seGUP/Pa
Processo nº 2022/982484
Exercício: 2022
origem: decorre do Pregão Eletrônico nº 006/2022 - fESPdS/SEGUP/Pa
objeto: o presente contrato tem como objeto “fornecimento de Materiais 
Médico Hospitalar” para atender as necessidades do Núcleo de assistên-
cia ao Servidor do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, conforme 
Termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 234/2022-coNJUr
data de assinatura: 05/10/2022.
Vigência: 05/10/2022 à 04/10/2023.
Valor global: r$ 11.196,55 (onze mil, cento e noventa e seis reais e cin-
quenta e cinco centavos)
Programação orçamentaria: fonte:  0177 (Tesouro); 0377 (recurso Pró-
prio - Superávit); Programa de Trabalho:  06181150289400000; Natureza 
de despesa:  449052
contratada: BHdENTal coMErcial EirEli - EPP
cNPJ: 29.312.896/0001-26
Endereço: rua antônio Gravatá, 80, Bairro: cinquentenário, cEP: 
30570040, Belo Horizonte/MG
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 863060
coNtrato adMiNistratiVo Nº 014/2022-FesPds/seGUP/Pa
Processo nº 2022/982484
Exercício: 2022
origem: decorre do Pregão Eletrônico nº 006/2022 - fESPdS/SEGUP/Pa
objeto:o presente contrato tem como objeto “fornecimento de Materiais 
Médico Hospitalar” para atender as necessidades do Núcleo de assistên-
cia ao Servidor do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, conforme 
Termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 234/2022-coNJUr
data de assinatura: 05/10/2022.
Vigência: 05/10/2022 à 04/10/2023.
Valor global: r$2.529,00 (dois mil, quinhentos e vinte e nove reais)
Programação orçamentaria: fonte: 0177 (Tesouro) 0377 (recurso Próprio 
- Superávit); Programa de Trabalho: 06181150289400000; Natureza de 
despesa:  339030
contratada: JoSE daNTaS diNiZ filHo - EPP
cNPJ: 22.077.847/0001-07
Endereço: rua Pc Venâncio Neiva, 77 - Sala c, centro cabedelo/PB, cEP: 
58.100-246
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 863061
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022-FesPds.

o fundo Estadual de Segurança Pública e defesa Social - fESPdS, através 
de sua Pregoeira, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pre-
gão Eletrônico, do tipo menor preço, cujo objeto é aquisição de Mobiliários 
e Equipamentos para aparelhagem das instalações do Núcleo de assistên-
cia ao Servidor - NaS/cPcrc, para atender as necessidades do centro de 
Perícia Científica Renato Chaves, conforme especificações e quantidades 
constantes no Termo de referência – anexo i do Edital.
data da abertura: 26/10/2022; Hora da abertura: 10h.
Endereço Eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br .
oBS: o presente Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2521
Belém-Pa, 11 de outubro de 2022.
Thays do S failache Soares
Pregoeira/fESPdS

Protocolo: 862928
reaViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social 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 viatura caracterizada, tipo pick-up 4x4, com cela, 
para renovação de parte da frota operacional da Polícia civil do Estado do 
Pará, com recurso oriundo do Convênio nº 921532/2021 firmados entre 
a SEGUP/PA e SEGEN-MJ, de acordo com as condições e especificações 
constantes no Termo de referência, anexo i do Edital.
daTa da aBErTUra: 25/10/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 
925801)
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), 11 de outubro de 2022.
luciana cunha da Silva
coordenadora do Núcleo de licitação-SEGUP

Protocolo: 862945

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de HaBiLitaÇÃo da toMada de PreÇos 
Nº 03/2022-FisP

a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Segu-
rança Pública-fiSP/SEGUP após análise da documentação de Habilitação 
das empresas participantes da Tomada de Preço nº 03/2022-fiSP, cujo 
objeto é a coNTiNUaÇÃo da oBra dE coNSTrUÇÃo da dElEGacia dE 
PolÍcia dE MUaNá- Pa, resolve tornar público o resultado do referido 
julgamento, HaBiliTaNdo as seguintes empresas: alfa & oMEGa coNS-
TrUTora E SErViÇoS EirEli; B r da coSTa E ENGENHaria lTda; B2B 
SErVicES lTda; B&M coNSTrUTora lTda; coNSTrUTora doraTa Ei-
rEli; coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda; c.liMa 
rEPrESENTaÇÕES ENGENHaria E SErViÇoS EirEli; coNSTrUTora 4MX 
lTda; cElloS ENGENHaria lTda. Permanecem os autos franqueados 
para vistas aos licitantes interessados, ficando assim notificadas as empre-
sas do julgamento acima do que, no prazo legal a contar desta publicação, 
poderão, querendo, apresentar recurso administrativo, correndo igual pra-
zo para eventuais contrarrazões.
a comissão

Protocolo: 863275

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL N.º 183/2022 – ccc. ob-
jeto: NoMEar o TEN cEl QoPM rG 23140 aNToNio SÉrGio dE alMEi-
da carValHo, em substituição ao MaJ QoPM rG 21121 MUrilo Már-
TIRES COSTA, como fiscal do Contrato de Locação nº 023/2016 – CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Srª aNdrEa aNToNia MElo da SilVa, 
cujo objeto é a “locação de imóvel que abriga a sede do cor/cPr - X 
(itaituba/Pa)”; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 11 de 
outubro de 2022.; JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 
26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 862900

errata
.

errata
 errata do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022/

dL/PMPa – VaLor, PUBLicado No diÁrio oFiciaL do estado 
Nº 35.119, de 19 de seteMBro de 2022, ProtocoLo 854347.

oNde se LÊ:
Valor: r$ 63.357,67 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e sete centavos).
Leia-se:
Valor: r$ 63.720 (sessenta e três mil, setecentos e vinte reais).
Belém - Pa, 11 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 863134

.

.

coNtrato
.

coNtrato adM Nº 016/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de mu-
nições para repor o estoque do almoxarifado central para a PMPa. Valor 
ToTal: r$ 1.068.600,00. daTa dE aSSiNaTUra: 11/10/2022. ViGÊN-
cia: 11/10/2022 a 10/10/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Uo: 66201; 
UGr: 660201; Programa: 1502 – Segurança Pública; (Projeto/atividade): 
66/8271 – fiscalização de Trânsito; Elemento de despesa: 339030 – Ma-
terial de consumo; Plano interno: 1050008271c; fonte: 0261 e/ou 0661 
(recursos Próprios diretamente arrecadados pela administração indireta); 
EMPrESa: coMPaNHia BraSilEira dE carTUcHoS – cBc; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM - comandante-Geral 
da PMPa.

Protocolo: 863108

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 1086/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, HENriQUE 
MoUra MoNTEiro, caP PM, Mf: 5911391/1, do efetivo do (a) ciaP/
dGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1087/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, WaldEr BraGa 
dE carValHo, cEl PM, Mf 5755590/1, do efetivo do (a) dGEc; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1088/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, alBiNo 
rodriGUES liMa, TEN cEl PM, Mf 5818311/1, do efetivo do (a) cENTro 
iNTEliGÊNcia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1089/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, ricardo dE 
ariMaTEia dE MElo SaNToS, TEN cEl PM, Mf 5808154/1, do efetivo do 
(a) cENTro iNTEliGÊNcia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1091/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, WESlEN 
SoBrEira SaNToS, 2º TEN PM, Mf 5795770/1, do efetivo do (a) Nri/c. 
iNT./MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1092/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, Marco 
aNToNio SalGado da coSTa, TEN cEl PM, Mf 5833345/1, do efetivo 
do (a) fiScal adMiNiSTraTiVo/aJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo: 
r$ 1.500,00; 33.90.39 – SErV TErc. PESSoa JUridica: r$ 1.500,00; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1093/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, Marco aNToNio 
SalGado da coSTa, TEN cEl PM, Mf 5833345/1, do efetivo do (a) fiScal 
adMiNiSTraTiVo/aJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3000,00; 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.
Portaria Nº 1094/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, Marco 
aNToNio SalGado da coSTa, MaJ PM, Mf 5833345/1, do efetivo do (a) 
BcS/QcG/aJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
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Portaria Nº 1095/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, adriaNo 
NaZarENo GoES da SilVa, MaJ PM, Mf 54193279/1, do efetivo do (a) 
coNJUr; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1096/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JorGE WilSoN 
PiNHEiro dE araÚJo, cEl PM, Mf 5755336/1, do efetivo do (a) dal; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1600,00; 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.
Portaria Nº 1097/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, raiMUNdo 
GoNÇalVES da cUNHa JUNior, caP PM rr, Mf: 5079934/1, do efetivo 
do (a) dal/SfcUQM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1098/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, rENaTo raBElo 
rodriGUES, MaJ PM, Mf 54194556/1, do efetivo do (a) ccc/dal; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1099/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, aNToNio 
JoNaS SoUZa BraGaNÇa, 1º TEN PM, Mf 5701848/1, do efetivo do (a) 
cENTro dE MEMoria/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo: r$ 400,00; 
33.90.39 – SErV TErc PESS JUridica: r$ 400,00; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1100/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JUlio 
ildEfoNSo daMaScENo fErrEira, TEN cEl PM, Mf 57556381, do 
efetivo do (a) cTPM/dGEc; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1101/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, KáTia VaNESSa 
coUTiNHo cHaVES, MaJ PM. Mf: 57199664/1, do efetivo do (a) 5ª 
SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 300,00; 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.
Portaria Nº 1102/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, alESSaNdro 
cEZar caPiSTraNo NEVES, TEN cEl PM, Mf 5807778/1, do efetivo do 
(a) 6ª SEÇÃo do EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1103/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, Mario 
JoSÉ MarTiNS JUNior, MaJ PM, Mf 54194555/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdEria GEral/dPJM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1104/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, fáBio ricardo 
Valcácio doS SaNToS, MaJ PM Mf: 5842255-1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral/drG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1105/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, ricardo 
aNdrE Biloia da SilVa, cEl PM, Mf: 5773750/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1106/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, faBio JESUS 
dE SiQUEira loBo, TEN cEl PM, Mf 5774080/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral/SUBcorrEG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 
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.
Portaria Nº 1107/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, lUiZ carloS 
doS SaNToS TorrES, MaJ PM, Mf 8400626/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral/dPMV; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.

Portaria Nº 1108/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, SiNaMor 
TaVarES ESQUErdo, 2º TEN PM, Mf 56889300/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral/carTorio/arQ. GEral; Prazo p/ aplicação: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1109/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, cHriSTiNE 
dE oliVEira PiNHEiro, MaJ PM, Mf 5887607/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral/rH; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1110/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, KElY PaTrÍcia 
alVES GoNÇalVES, MaJ PM, Mf: 572000631, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1111/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, rodriGo 
daiBES MarQUES da coNcEiÇÃo, MaJ PM, Mf: 583322-1, do efetivo do 
(a) corrEGEdoria GEral/d. iNT; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1112/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, SaYMoNT 
carValHo fiGUEirEdo, 2º TEN PM,Mf 57221511/2, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria GEral/daPT; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1113/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JÉSSica 
JodaN SilVa fErrEira, 2º TEN PM, Mf 4220570/1, do efetivo do (a) 
corrEGEdoria/SEÇ loGiST; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1114/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, faBio dE 
araÚJo SodrÉ, 1º TEN PM, Mf 8087660/2, do efetivo do (a) corcPE/
BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1115/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, SaMUEl 
ENoc loBaTo QUarESMa, TEN cEl PM, Mf 5755603/1, do efetivo do 
(a) corcME/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1116/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, aNTENor 
PErEira dE JESUS NETTo, 2º TEN PM, Mf 54193111/1, do efetivo do 
(a) corcPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1117/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, VENicio 
dE oliVEira BarBoSa, TEN cEl PM, Mf 5755581/1, do efetivo do 
(a) corcPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1118/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, alEXSaNdro 
aBNEr caMPoS Baia, TEN cEl PM, Mf 5755662/1, do efetivo do (a) 
corcPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 400,00; 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.
Portaria Nº 1119/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JoÃo carloS 
coSTa dE SoUZa, TEN cEl PM, Mf 5614775/1, do efetivo do (a) corcPr 
i/SaNTarEM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1120/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, lUciaNo 
MoraiS fErrEira, TEN cEl PM, Mf 5614686/1, do efetivo do (a) corcPr 
ii/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 1121/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JorGE carloS 
GoNÇalVES VaScoNcEloS, TEN cEl PM, Mf: 5614783-1, do efetivo do 
(a) corcPr iii/caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1122/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, MarcUS 
ViNiciUS doS SaNToS SilVa, TEN cEl PM, Mf: 5674808/1, do efetivo 
do (a) corcPr iV/TUcUrUi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1123/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, EdValdo 
rodriGUES dE MEdEiroS, MaJ PM, Mf 5887640/1, do efetivo do (a) 
corcPr V/rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1124/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, rUi GUilHErME 
frEiTaS MiraNda, TEN cEl PM, Mf 5504600/2, do efetivo do (a) 
corcPr Vi/ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1125/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, MoadEcir dE 
aNdradE GalVÃo, TEN cEl PM, Mf 5615720/1, do efetivo do (a) corcPr 
Vii /caPaNEMa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1126/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, faBio roBErTo 
diaS dE carValHo, TEN cEl PM, Mf: 5774101/1, do efetivo do (a) 
corcPr Viii/alTaMira; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1127/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, aNToNio 
SErGio dE alMEida carValJHo, TEN cEl PM, Mf 5630215/1, do efetivo 
do (a) corcPr X/iTaiTUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1128/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, MaUricio 
MElo MENdES MoNTEiro, TEN cEl PM, Mf 5755484/1, do efetivo do 
(a) corcPr iX/aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1129/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, HEricK 
WENdEll aNToNio JoSÉ GoMES, TEN cEl PM, Mf 5782139/1, do efetivo 
do (a) corcPr Xii/BrEVES; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1130/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, ElioMar 
caMPoS faUSTiNo, cEl PM, Mf: 56842931, do efetivo do (a) cMS/
SEdE/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1131/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, carloS 
adriaNo BENTES HorTa, cEl PM, Mf: 57972841, do efetivo do (a) odc/
cMS/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 3000,00; 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.
Portaria Nº 1132/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, carloS 
HENriQUE doS SaNToS PorTEla, caP PM, Mf: 57195807/2, do efetivo do 
(a) ENfErM./cPr i/USa Vi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1133/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, aYNiErE SoUSa 
SoarES, caP PM, Mf 5911757/1, do efetivo do (a) USa Vii/MaraBá; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; 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.

Portaria Nº 1134/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, SÉrGio 
ricardo NEVES dE alMEida, cEl PM, Mf: 56750061, do efetivo do (a) 
cME/SEdE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo: r$ 400,00; 33.90.39 – SErV TErc. PESSoa 
JUridica: r$ 600,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1135/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, lEoNardo 
EUllEr MElo da cUNHa, MaJ PM, Mf 54193434/1, do efetivo do (a) 
BPcHoQUE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1136/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, MaiQUEl 
da SilVEira rodriGUES, MaJ PM, Mf: 5833159/ 1, do efetivo do (a) 
rPMoNT/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1137/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, SaNdro 
NaZarENo SilVEira QUEiroZ da SilVa, caP PM, Mf: 57217989/2, do 
efetivo do (a) ; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1138/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, raoNi dE 
PaUla MEllo, 1º TEN PM, Mf 4220533/1, do efetivo do (a) BTl roTaM/
cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1139/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, allaN SUliVaN 
diaS dE SoUZa, MaJ PM, Mf 54192563/1, do efetivo do (a) Bac/cME; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1140/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, WEBEr 
ricKSoN crUZ da foNSEca, MaJ PM, Mf: 54185265/1, do efetivo do 
(a) 3ºBME caSTaNHal/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1141/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, adailSoN 
BriTo alVES, 1º TEN PM, Mf 5263751/1, do efetivo do (a) 2º BME 
SaNTarEM/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1142/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JoSÉ ValMir 
cardoSo SaNToS, TEN cEl PM, Mf 5808200/1, do efetivo do (a) BPGda/
cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1143/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, faBio JoSÉ 
carMoNa doS SaNToS, TEN cEl PM, Mf 5755697/1, do efetivo do (a) 
BPE/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1144/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, ÉriKa do 
Socorro SilVa da coSTa, MaJ PM, Mf:57198665/1, do efetivo do (a) 
ciEPaS/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1145/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, roNildo doS 
SaNToS SilVa, 1º TEN PM, Mf 5206154/1, do efetivo do (a) ciPoE/cPE; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1146/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, aNToNia 
cáSSia do roSário SoUSa, caP PM, Mf 57199799/1, do efetivo do (a) 
BPTUr/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
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Portaria Nº 1147/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, aNTÔNio 
rodriGUES caValcaNTE, Mf: 52965951, do efetivo do (a) cPa - SEdE; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1148/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, oSMarlEY 
fUrTado, caP PM, Mf 57199772/2, do efetivo do (a) BPa/cPa; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1149/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, HÉlio HErNaNi 
oEiraS forMiGoSa, TEN cEl PM, Mf 5833019/1, do efetivo do (a) 1º 
BPr/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1150/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, ÉdEr dE 
JESUS PErEira da SilVa, 1° TEN PM, Mf:5765790/1, do efetivo do (a) 
1ª ciPaMB; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1151/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, MarcElo 
MaNGaS da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5755433/1, do efetivo do (a) cPc 
i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo: r$ 500,00; 33.90.39 – SErV TErc. PESSoa 
JUridica: r$ 500,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1152/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, orlaNdiNo 
SEBaSTiÃo BaSToS liMa, cEl PM, Mf: 5782147-1, do efetivo do (a) 
2º BPM/cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1153/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, STaloNE 
PErEira MoUra, 1º TEN PM, Mf 5911108/1, do efetivo do (a) 20º BPM/
cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1154/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, doUGlaS 
liMa doS SaNToS, MaJ PM, Mf 57198325/1, do efetivo do (a) 27º BPM/
cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1155/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JoSÉ 
EdENilSoN da SilVa coSTa, 2º TEN PM, Mf 57199502/2, do efetivo do 
(a) 28º BPM/cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1156/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JUNiSo 
HoNoraTo E SilVa, cEl PM, Mf 5614805/1, do efetivo do (a) cPc ii/
BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1157/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, fáBio SoUZa 
caMPoS, MaJ PM, Mf: 541945601, do efetivo do (a) 10° BPM/cPc ii/
BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de 
contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1158/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, faBio 
raiMUNdo dE SalES BriTo, MaJ PM, Mf 5887399/1, do efetivo do (a) 
24º BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1159/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, rENaTo 
BraNdÃo dE MoraES filHo, MaJ PM, Mf 54193371/1, do efetivo do (a) 
25º BPM/cPc ii/MoSQUEiro; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.

Portaria Nº 1160/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, BrUNo da 
GaMa PErEira, TEN cEl PM, Mf 57199707/1, do efetivo do (a) 26° 
BPM/cPc ii/oUTEiro; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1161/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, GiorGio 
cHriSTiaNo aNdradE MariÚBa, cEl PM, Mf: 57821711, do efetivo do 
(a) cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1162/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, GilBErTo da 
SilVa draGo JUNior, TEN cEl PM, Mf 5832985/1, do efetivo do (a) 29º 
BPM/cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1163/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, Márcio 
ValÉrio dE SoUZa, TEN cElPM, Mf 5787238/1, do efetivo do (a) 30º 
BPM/cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1164/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, aNToNio 
BaTiSTa dE liMa JUNior, MaJ PM, Mf 57173459/2, do efetivo do (a) 
39ºBPM/cPrM/BENEVidES; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1165/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, GraciETE 
QUEiroZ doS SaNToS, caP PM, Mf 57199142/2, do efetivo do (a) cPr 
i/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1166/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, VallÉrio 
alMEida fErrEira da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5675049/1, do efetivo 
do (a) 3° BPM/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1167/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JoSEldE 
frEiTaS BarBoSa, TEN cEl PM, Mf 5887470/1, do efetivo do (a) 35° 
BPM/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1168/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, lEoNardo 
fErrEira dUTra, caP PM, Mf 57199185/1, do efetivo do (a) 18º BPM/
MoNTE alEGrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1169/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, EladYr 
NoGUEira liMa NETo, TEN cEl PM, Mf 5818346/1, do efetivo do (a) 
41º BPM/oriXiMiNá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1170/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, fraNK 
JoNaTHaS doS SaNToS, 2º TEN PM, Mf 57199141/2, do efetivo do (a) 
26ª ciPM/alENQUEr; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1171/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, fHEliPE dE 
oliVEira EMidio, 2º TEN PM, Mf 6401844/1, do efetivo do (a) 29ª 
ciPM/ÓBidoS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1172/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, lÊda MarQUES 
BorGES, caP PM, Mf 6402823/1, do efetivo do (a) NaP-i/SaNTarÉM; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 800,00; 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.
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Portaria Nº 1173/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, MaNoEl MoUra 
dE SaNTaNa MElo, TEN cEl PM, Mf: 58183701, do efetivo do (a) 34° 
BPM/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1174/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, Jocildo 
PErEira doS SaNToS JÚNior, MaJ PM, Mf: 5833086-1, do efetivo do (a) 
11ª ciPM/roNdoN do Pará; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1175/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, adEMir cESar 
GoMES da SilVa, TEN cEl PM, Mf: 57738571, do efetivo do (a) cPr iii/
caSTaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1176/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, roBErTo 
MaToS SiQUEira, MaJ PM, Mf 57199469/1, do efetivo do (a) 42º BPM/S. 
MiGUEl GUaMá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1177/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, MarcoS cESar 
dE oliVEira rEBElo, TEN cEl PM, Mf : 56312461, do efetivo do (a) 48º 
BPM/ToMÉ aÇU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1178/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, rENaTo 
dUMoNT ViEGaS lEal, cEl PM, Mf 54203851, do efetivo do (a) cPr 
iV/TUcUrUi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1179/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, fraNciSco 
aNToNio PaiVa riBaS, TEN cEl PM, Mf: 57740981, do efetivo do (a) cPr 
V/rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1180/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, roNi clEiBEr 
oliVEira alVES, TEN cEl PM, Mf:58111711, do efetivo do (a) 7º BPM/
rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1181/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, MarcElo 
PErEira dE HolaNda, TEN cEl PM, Mf 57833167/1, do efetivo do (a) 22º 
BPM/coNcEiÇÃo do araGUaia; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1182/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, dENiS do 
Socorro GoNÇalVES do ESPiriTo SaNTo, cEl PM, Mf 5615020/1, do 
efetivo do (a) cPr Vi/ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 
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.
Portaria Nº 1183/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, WaNEr 
daS cHaGaS liMa, MaJ PM, Mf 5833280/1, do efetivo do (a) cPr Vi/
ParaGoMiNaS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1184/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, iBSEN lorEiro 
dE liMa,TEN cEl PM, Mf 5820383/1, do efetivo do (a) 51º BPM/d EliZEU; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1185/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, Mario aNdrÉ 
GoMES dE liMa, TEN cEl PM, Mf, do efetivo do (a) 33º BPM/BraGaNÇa; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.

Portaria Nº 1186/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JoSÉ carloS 
oliVEira SoUTo JÚNior, 2º TEN PM , Mf: 4220573/1, do efetivo do (a) 
10ª ciPM/caPiTÃo PoÇo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1187/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, fraNciNaldo 
BarroSo QUarESMa, 1° TEN PM, Mf: 5767253/1, do efetivo do (a) cPr 
Viii/alTaMira; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1188/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, rodriGo 
HENriQUE da SilVa E SilVa, TEN cEl PM, Mf: 5817773/1, do efetivo 
do (a) 16º BPM/alTaMir; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1189/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, EXPEdiTo 
dE BriTo JÚNior, TEN cEl PM, Mf 5256127/2, do efetivo do (a) 16ª 
ciPM/aNaPU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1190/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JoSÉ VilHENa 
BarBoSa JÚNior, cEl PM, Mf: 57739381, do efetivo do (a) cPr iX/
aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1191/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, roNald 
JUNior dE SoUZa SaNToS, 2º TEN PM, Mf 5910927/2, do efetivo do 
(a) 31º BPM/aBaETETUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1192/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, WaGNEr SalES 
caBral JÚNior, TEN cEl PM, Mf: 5817749/1, do efetivo do (a) 32º 
BPM/caMETá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1193/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, BrUNo THiaGo 
crUZ E SilVa, caP PM, Mf 5911425/1, do efetivo do (a) UNid odoNT 
do cPr iX; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1194/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JoSiaS alVES 
filHo, MaJ PM, Mf 5887445/1, do efetivo do (a) 46º BPM/N ProGrESSo; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1195/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, VicTor cEZar 
GaMa MoNTEiro, MaJ PM, Mf 585293/1, do efetivo do (a) 15º BPM/cPr 
X/iTaiTUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1196/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, JoSiMar lEÃo 
QUEiroZ, cEl PM, Mf: 5807964/1, do efetivo do (a) cPr Xi/SoUrE; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1197/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, HEldErlEY 
SoUZa dE oliVEira, cEl PM, Mf 05773970/1, do efetivo do (a) cPr 
Xii/BrEVES; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; 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.
Portaria Nº 1198/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, rUBENilSoN 
NaSciMENTo SErra, 1° TEN PM, Mf: 5583918/1, do efetivo do (a) 22ª 
ciPM/PorTEl; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
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Portaria Nº 1199/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, SÉrVio TÚlio 
GoNÇalVES ESTácio, cEl PM, Mf 5808197/1, do efetivo do (a) cPr 
Xiii/S. fEliX XiNGU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; 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.
Portaria Nº 1200/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, alaN darlES 
VaScoNcEloS MaGalHÃES, TEN cElPM, Mf 5817820/1, do efetivo do 
(a) 17° BPM/XiNGUara; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 600,00; 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.
Portaria Nº 1201/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido, dErcÍlio 
JUlio dE SoUZa NaSciMENTo, caP PM, Mf 5812283/1, do efetivo do 
(a) 36º BPM/S fEliX XiNGU; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 863321

.

.

diÁria
.

Portaria Nº5600/22/di/dF – objetivo: Participar de capacitação 
com o Simulador de Treinamento com armas Portáteis; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: 28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM alcicley carvalho 
Modesto; cPf: 731.996.212-87; Valor: r$791,30. cB PM rodrigo da 
Silva fonseca; cPf: 905.511.412-04; Valor: r$633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5601/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Moju-Pa; Período: 28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Moisés oliveira da 
Silva; cPf: 381.035.672-72; Valor: r$791,30. SGT PM Ulisses Magno 
Valente; cPf: 279.457.402-78; Valor: r$659,40. SGT PM alexandre 
Tavares leão; cPf: 429.866.132-68; Valor: r$659,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5602/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 01 a 02/10/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM Edson Melo de 
castro; cPf: 760.369.012-91; Valor: r$474,78. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5603/22/di/dF – objetivo: atender a chamado da 
Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
afuá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 12 a 14/10/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM renan de 
Souza Pantoja; cPf: 996.407.162-00; Valor: r$506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5604/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 06 a 16/10/2022; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel da Silva E 
Silva; cPf: 696.834.412-20; Valor: r$2.637,60. SGT PM Gilson leitão da 
Silva; cPf: 000.077.932-60; Valor: r$2.637,60. SGT PM rockfelix Miranda 
da Silva; cPf: 740.520.042-72; Valor: r$2.637,60. cB PM Gutemberg Veloso 
da conceição; cPf: 008.138.922-10; Valor: r$2.532,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5605/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: curralinho-Pa; Período: 07 a 10/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM renan Vieira 
Gibson; cPf: 527.841.422-72; Valor: r$886,20. cB PM leandro Garcia 
Pacheco; cPf: 723.991.712-68; Valor: r$886,20. Sd PM dionildo lacerda 
Borges; cPf: 914.691.202-91; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 863130
Portaria Nº5606/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: altamira-Pa; Período: 10 a 12/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: caP PM Jarlisson rebêlo 
Gonçalves; cPf: 695.481.372-91 ; Valor: r$725,35. SGT PM aramanahy 
de Menezes couto; cPf: 524.740.032-15; Valor: r$659,40. Sd PM 
Elizeth oliveira dos Santos; cPf: 953.794.442-53 ; Valor: r$633,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5607/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 03 a 04/10/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Valdecy Santos Pereira; 
cPf: 426.170.812-49; Valor: r$131,88. SGT PM alan carneiro Valente; 

cPf: 633.888.632-53; Valor: r$131,88. cB PM Marcos roberto da Silva 
feitosa; cPf: 012.803.851-97; Valor: r$126,60. cB PM rafael da Silva 
fernandes; cPf: 839.501.922-04 ; Valor: r$126,60. cB PM Everaldo 
da Trindade Pereira; cPf: 847.771.252-20; Valor: r$126,60. cB PM 
rafael Justino da Silva; cPf: 005.603.062-29; Valor: r$126,60. Sd PM 
andré Marques Viana; cPf: 809.639.942-04; Valor: r$126,60. Sd PM 
Elton Evangelista Quintos de oliveira; cPf: 935.147.352-04; Valor: 
r$126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5608/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Viseu-Pa; Período: 01 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Mauro cesar de 
araujo Prata; cPf: 370.499.922-91; Valor: r$633,04. SUB TEN PM raimundo 
de Sousa Pantoja; cPf: 428.871.862-72; Valor: r$527,52. cB PM liliane 
Silvia de Mello Santos; cPf: 924.927.112-34 ; Valor: r$506,40. cB PM José 
augusto dos Santos; cPf: 799.035.762-34; Valor: r$506,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5610/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: altamira-Pa; Período: 28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM romulo dos 
Santos da Silva; cPf: 783.832.262-68; Valor: r$474,78. SGT PM Sergio 
Baia correa; cPf: 677.893.822-68; Valor: r$395,64. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5611/22/di/dF – objetivo: atender chamado de 
Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
oriximiná-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 03 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
caP PM loris Henrique figueira da costa; cPf: 775.381.532-68; Valor: 
r$435,21. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5612/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; 
destino: Santa izabel do Pará-Pa; Período: 19 a 22/09/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM Josimar 
leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; Valor: r$791,28. MaJ PM Kojak antonio 
da Silva Santos; cPf: 591.825.712-87; Valor: r$791,28.. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5613/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária 
Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 19 a 21/09/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM francinaldo 
Barroso Quaresma; cPf: 655.270.892-00; Valor: r$564,44. SGT PM Marcelo 
cardoso de Jesus; cPf: 392.080.012-53; Valor: r$527,52. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5614/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Monte alegre-Pa; Período: 19 a 20/09/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: Sd PM fabio Henrique costa 
Nascimento; cPf: 001.125.052-60; Valor: r$253,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5615/22/di/dF – objetivo: curso de instrutor de 
Educação física EB rio de Janeiro; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-Pa; Período: 
24/09 a 24/10/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de 
pousada; Servidores: TEN PM Jéssica Gonçalves cruz; cPf: 001.129.472-
80; Valor: r$12.871,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5616/22/di/dF – objetivo: curso de instrutor de 
Educação física EB rio de Janeiro; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-Pa; Período: 04/11 
a 04/12/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; 
Servidores: TEN PM lucas Nascimento de Siqueira; cPf: 930.859.902-
91; Valor: r$12.871,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5617/22/di/dF – objetivo: Polícia Judiciária Militar; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 29 a 30/09/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM adivaldo 
dias Vaz da costa; cPf: 235.277.142-00; Valor: r$282,22. SGT PM José 
Jarbas rocha Gaia; cPf: 287.507.992-15; Valor: r$263,76. cB PM anderson 
Marcio Monteiro Melo; cPf: 791.182.402-91; Valor: r$253,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº5618/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-Pa; 
destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 26 a 28/09/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Jeremias 
Pereira de Matos; cPf: 010.314.922-83; Valor: r$564,44. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 863124
Portaria Nº5594/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Jacundá-Pa; 
destino: Marituba-Pa; Período: 02 a 08/10/2022; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Emmett 
alexandre da Silva Moulton; cPf: 517.771.502-72 ; Valor: r$1.582,56. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5595/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucumã-Pa; destino: São félix do Xingu-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: TEN cEl PM Marcelo Tadaiesky rodrigues; cPf: 
454.144.672-34; Valor: r$949,56. SGT PM Jorge antonio de lima; cPf: 
709.110.882-53; Valor: r$791,28. cB PM luiz fernando azulai Soares; 
cPf: 000.849.312-05; Valor: r$759,60. cB PM Williams Pereira azevedo; 
cPf: 958.333.822-20; Valor: r$759,60. cB PM luan carlos castro E Silva; 
cPf: 002.854.442-04; Valor: r$759,60. Sd PM Thiago felipe de Sousa 
oliveira; cPf: 020.252.932-08; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5596/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM cesar rodrigo 
Viana Mendes; cPf: 014.738.222-03; Valor: r$886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5597/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São domingos do araguaia-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM Jorge freire Paraguassú; cPf: 467.536.302-
44; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5598/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM augusto 
Giovanni igreja da Silva; cPf: 693.787.542-87; 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 Nº5599/22/di/dF – objetivo: capacitação com armas 
Portáteis (STaP); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: São Miguel do Guamá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 28 a 
30/09/2022; Quantidade de diárias: 03de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: MaJ PM roberto Matos Siqueira; cPf: 886.793.812-68; Valor: 
r$791,3. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 863127
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N°143/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora SUElY do Socorro SaNToS dE alMEi-
da, 2º SGT PM rG 12160, cPf 236.084122-04, Mf 339332101, chefe da 
Secretaria do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
1.000,00 (Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional pro-
gramática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 1.000,00 (Mil reais) na 
339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 11 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 863152

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°171/iN/coNtrato, 
de 06 de oUtUBro de 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2021/280997
contrato n°: 127/2022
fiscal do contrato: MaJ QoBM MarcoS JoSE lEao da coSTa, Mf: 
57173370/1
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM Graca iNEZ TEiXEira dE HolaN-
da, Mf: 57189203/1
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de Equipamen-
tos de combate a incêndios florestais: Soprador costal, para atender às 
necessidades operacionais da instituição que ocorrem anualmente nas uni-
dades de todo Estado pelos militares do cBMPa.
Valor: r$ 73.963,40 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e três reais 
e quarenta centavos).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: BiddEN coMErcial lTda
cNPJ: 36.181.473/0001-80
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 862838
eXtrato da Portaria N°172/iN/coNtrato, 

de 06 de oUtUBro de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/280997
contrato n°: 128/2022
fiscal do contrato: MaJ QoBM MarcoS JoSE lEao da coSTa, Mf: 
57173370/1
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM Graca iNEZ TEiXEira dE HolaN-
da, Mf: 57189203/1
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de Equipamen-
tos de combate a incêndios florestais: Atomizador costal, para atender 
às necessidades operacionais da instituição que ocorrem anualmente nas 
unidades de todo Estado pelos militares do cBMPa.
Valor: r$ 48.931,05 (quarenta e oito mil novecentos e trinta e um reais e 
cinco centavos).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: arGoS lTda
cNPJ: 42.262.411/0001-03
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 862839
eXtrato da Portaria N°173/iN/coNtrato, 

de 06 de oUtUBro de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/280997
contrato n°: 129/2022
fiscal do contrato: MaJ QoBM MarcoS JoSE lEao da coSTa, Mf: 
57173370/1
fiscal Suplente do contrato: 3º SGT BM Graca iNEZ TEiXEira dE HolaN-
da, Mf: 57189203/1
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndios urbano e florestais: conjunto desencarcerador 
composto por 01 moto bomba hidráulica; e capacete incêndio florestal, 
para atender às necessidades operacionais da instituição que ocorrem 
anualmente nas unidades de todo Estado pelos militares do cBMPa.
Valor: r$ 212.982,00 (duzentos e doze mil e novecentos e oitenta e dois 
reais)
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: rESGaTEcNica coMErcio dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE 
EirEli
cNPJ: 15.453.449/0001-82
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 862840
eXtrato da Portaria N°174/iN/coNtrato, 

de 06 de oUtUBro de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/280997
contrato n°: 130/2022
fiscal do contrato: TEN QoBM alBErT liNcolN coSTa Vidal, Mf: 
5932589/1
fiscal Suplente do contrato: cB BM rENaTa HElENa GoNcalVES Mar-
TiNS, Mf: 857189311/2
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndios florestais: óculos de proteção, para atender 
às necessidades operacionais da instituição que ocorrem anualmente nas 
unidades de todo Estado pelos militares do cBMPa
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Valor: r$ 3.930,00 (três mil novecentos e trinta reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: PláSTicoS V.P. iNdUSTria E coMErcio lTda
cNPJ: 35.159.991/0001-34
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 862842
eXtrato da Portaria N°175/iN/coNtrato, 

de 06 de oUtUBro de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/280997
contrato n°: 131/2022
fiscal do contrato: TEN QoBM alBErT liNcolN coSTa Vidal, Mf: 
5932589/1
fiscal Suplente do contrato: cB BM rENaTa HElENa GoNcalVES Mar-
TiNS, Mf: 857189311/2
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndios florestais: Máscara proteção incêndio flores-
tal, para atender às necessidades operacionais da instituição que ocorrem 
anualmente nas unidades de todo Estado pelos militares do cBMPa.
Valor: r$ 53.865,00 (cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais)
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: SoS SUl rESGaTE coM. E SErV. dE SEG. E SiNal. lTda
cNPJ: 03.928.511/0001-66
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 862843
eXtrato da Portaria N°176/iN/coNtrato, 

de 06 de oUtUBro de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/280997
contrato n°: 132/2022
fiscal do contrato: TEN QoBM alBErT liNcolN coSTa Vidal, Mf: 
5932589/1
fiscal Suplente do contrato: cB BM rENaTa HElENa GoNcalVES Mar-
TiNS, Mf: 857189311/2
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndios florestais: Cantil Térmico Tático, para atender 
às necessidades operacionais da instituição que ocorrem anualmente nas 
unidades de todo Estado pelos militares do cBMPa.
Valor: r$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigên-
cia até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: afTEr liMiTS coMErcio dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE lTda
cNPJ: 26.342.129/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 862844
eXtrato da Portaria N°177/iN/coNtrato, 

de 06 de oUtUBro de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/280997
contrato n°: 133/2022
fiscal do contrato: TEN QoBM PEdro EMilio caSTElo BraNco alENcar 
fraNÇa, Mf:5932631/1
fiscal Suplente do contrato: cB BM faBio BrUNo SoZiNHo dE HolaNda, 
Mf: 57218590/1
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndios florestais: Conjunto combate Pickup 400 litros 
- tanque rígidos ccP Tr 400l, para atender às necessidades operacionais 
da instituição que ocorrem anualmente nas unidades de todo Estado pelos 
militares do cBMPa.
Valor: r$ 100.000,00 (cem mil reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: GUaraNY iNdUSTria E coMErcio lTda
cNPJ: 61.089.835/0001-54
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 862845
eXtrato da Portaria N°178/iN/coNtrato, 

de 06 de oUtUBro de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2021/280997
contrato n°: 134/2022
fiscal do contrato: TEN QoBM PEdro EMilio caSTElo BraNco alENcar 
fraNÇa, Mf:5932631/1
fiscal Suplente do contrato: cB BM faBio BrUNo SoZiNHo dE HolaNda, 
Mf: 57218590/1
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndio urbano: mangueiras de 1 ¹/2 (semelhante a tipo 
4), mangueira de 2 ¹/2 (semelhante a tipo 4), para atender às necessida-
des operacionais da instituição que ocorrem anualmente nas unidades de 
todo Estado pelos militares do cBMPa.
Valor: r$ 72.925,00 (setenta e dois mil e novecentos vinte e cinco reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: ir coMÉrcio & SErViÇoS lTda
cNPJ: 26.483.292/0001-54
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 862846

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 134/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndio urbano: mangueiras de 1 ¹/2 (semelhante a tipo 
4), mangueira de 2 ¹/2 (semelhante a tipo 4), para atender às necessida-
des operacionais da instituição que ocorrem anualmente nas unidades de 
todo Estado pelos militares do cBMPa.
origem: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N°004/2021 – N, PrEGÃo ElE-
TrÔNico N° 024/2021 – SrP – cBMPa.
Unidade Gestora: 310101.
fonte de recurso: 0106011078 – coNVÊNio cBMPa/iNfraEro.
função Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBM.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
Valor Global: r$ 72.925,00 (setenta e dois mil e novecentos vinte e cinco 
reais).
Vigência: 06/10/2022 aTÉ 06/10/2023
data da assinatura: 06/10/2022
contratada: ir coMÉrcio & SErViÇoS lTda
cNPJ: 26.483.292/0001-54
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 862837
eXtrato do coNtrato Nº: 132/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndios florestais: Cantil Térmico Tático, para atender 
às necessidades operacionais da instituição que ocorrem anualmente nas 
unidades de todo Estado pelos militares do cBMPa.
origem: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N°004/2021 – G, PrEGÃo ElE-
TrÔNico N° 024/2021 – SrP – cBMPa.
Unidade Gestora: 310101.
fonte de recurso: 0106011078 – coNVÉNio cBMPa/iNfraEro.
função Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do 
cBM.
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo.
Plano interno: 1050007563c
Valor Global: r$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).
Vigência: 06/10/2022 aTÉ 06/10/2023
data da assinatura: 06/10/2022
contratada: afTEr liMiTS coMErcio dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE 
lTda
cNPJ: 26.342.129/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 862835
eXtrato do coNtrato Nº: 133/2022

EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará de equipamen-
tos de combate a incêndios florestais: Conjunto combate Pickup 400 litros 
- tanque rígidos ccP Tr 400l, para atender às necessidades operacionais 
da instituição que ocorrem anualmente nas unidades de todo Estado pelos 
militares do cBMPa.
origem: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N°004/2021 – J, PrEGÃo ElETrÔ-
Nico N° 024/2021 – SrP – cBMPa.
Unidade Gestora: 310101.
fonte de recurso: 0106011078 – coNVÊNio cBMPa/iNfraEro.
função Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBM.
Elemento de despesa: 449052 – Material permanente.
Plano interno: 1050007563E
Valor Global: r$ 100.000,00 (cem mil reais).
Vigência: 06/10/2022 aTÉ 06/10/2023
data da assinatura: 06/10/2022
contratada: GUaraNY iNdUSTria E coMErcio lTda
cNPJ: 61.089.835/0001-54
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 862836

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 251 diÁria/cedec de 11 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
 resolve:
art. 1º – conceder aos militares: TcEl QoBM THiaGo SaNTHiaEllE dE 
carValHo, MaJ QoBM adolfo lUiS MoNTEiro loPES, TEN QoBM PE-
dro EMilio caSTElo BraNco alENcar fraNÇa e SUB TEN QBM rr 
aNToNio MESSiaS PErEira laUrido, 05 (cinco) diárias de alimentação 
e 04 (quatro) diárias de Pousada para  cada, perfazendo um valor total 
de r$ 5.305,59 (ciNco Mil, TrEZENToS E ciNco rEaiS E ciNQUENTa E 
NoVE cENTaVoS), por terem se deslocado de Belém - Pa para o município 
de canaã dos carajás - Pa, na região de integração de carajás e com di-
árias do grupo B, no período de 09 a 13 de outubro de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 863126
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Portaria Nº 250 diÁria/cedec de 07 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: cEl QoBM JaYME dE aViZ BENJÓ, MaJ 
QoBM fraNciSco JÂNio BEZErra coSTa, SGT QBM JEaN carValHo 
corrÊa, SGT QBM adriaNo dE aViZ BarBoSa, SGT QBM aliNE lEMoS 
carValHo da SilVa e cB QBM SilVaNEidE da SilVa SErrÃo, 07 (sete) 
diárias de alimentação e 06 (seis) diárias de Pousada para cada, perfa-
zendo um valor total de r$ 23.121,80 (ViNTE E TrÊS Mil, cENTo E ViNTE 
E UM rEaiS E oiTENTa cENTaVoS), por terem se deslocado de Belém/Pa 
para o município de florianópolis/Sc, com diárias do grupo c, no período 
de 09 a 15 de outubro de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de 
defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 863117
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato sei Nº 35273722

contrato n°379/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: dispensa de li-
citação nº 06/2022-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/0001-06 e Empresa Brasileira de correios e Telégrafos. 
cNPJ nº 34.028.316/0018-51. data da assinatura: 07/10/2022. Vigência: 
07/10/2022 à 07/10/2027. Valor: r$= 100.000,00 objeto: contratação 
de Empresa para prestação de serviços de produtos por meio de Pacote 
de Serviços dos correios. Processo nº 2022/1136015. orçamento: função 
Programática: 40101.06.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339039; 
fonte: 0101. contratada: Empresa Brasileira de correios e Telégrafos. En-
dereço: av. Presidente Vargas 498. Bairro: campina. Belém/Pa. fone: (91) 
3211-3025. ordenadora responsável: Walter resende de almeida. delega-
do Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 863184

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 06/2022 – Pc/Pa
ParTES: o GoVErNo do ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, neste ato represen-
tada pelo chefe de Gabinete do Sr. delegado Geral, Walter resende de 
almeida portador da cédula de identidade nº 1696544 e do cPf sob o nº 
134.229.362-20, residente e domiciliado nesta capital e a empresa Empre-
sa Brasileira de correios e Telégrafos, cNPJ/Mf sob o nº 34.028.316/0018-
51, sediada na av. Presidente Vargas, 498, campina, cEP-66017-900, Te-
lefone: (91) 3211-3025.
do objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de produ-
tos e serviços por meio de Pacotes de Serviços dos correios
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE lici-
TaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, Viii da lei 
8.666/93.
Valor: 100.000,00 (cem mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 4010 1 – Polícia civil do Estado do Pará
fUNÇÃo ProGraMáTica: 40101.06.122.1297.8338
ElEMENTo dE dESPESaS: 339039
foNTE: 0101
ordENador rESPoNSáVEl: Exma. Sra. aNa MicHEllE GoNÇalVES So-
arES ZaGalo, delegada de Polícia civil, chefe de Gabinete do delegado 
Geral.
foro: Belém - Estado do Pará.
daTa: 07/10/2022
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 863196

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 06/2022 - Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, delegada de Polícia civil, 
Chefe de Gabinete do Delegado Geral, resolve ratificar o Termo de Dispen-
sa de licitação nº 006/2022 – Pc/Pa, contratação de empresa para pres-
tação de serviços de produtos e serviços por meio de Pacotes de Serviços 
dos correios
Valor: 100.000,00 (cem mil reais)
Belém-Pa, 07 de outubro 2022.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 863203

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo/adJUdicaÇÃo
Processo Nº. 2022/590218

PreGÃo Nº. 24/2022
 a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. WalTEr 
rESENdE dE alMEida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 
28 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, 
nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das 
propostas financeiras do pregão nº. 024/2022, cujo objeto é REGISTRO DE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE liNHa BraNca E 
MÓVEiS Para aTENdEr oS SETorES da PolÍcia ciVil do ESTado do 
Pará, e tudo mais que consta do referido processo, resolve HoMoloGar 
o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do 
decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo 
especificada:
EMPrESa lar E coZiNHa coMErcial lTda
cNPJ: 32.183.517/0001-50
End.: rua 03, nº. 800, Sala 104, Setor oeste, 7, lote 04, Sala 301, Ed. 
athos rios, 4º. andar, bairro Jardim américa, cEP. 74.275-080, cidade de 
Goiânia/Go
Tel.: (62) 3996-2562- (31) 98652-0042
• mail: larecozinhcomercial@hotmail.compasagli@mfpforense.com.br

iteM MateriaL QUaNt P. UNit P. totaL

01 rEfriGErador GE-
ladEira 740

r$2.392,79 (dois mil trezentos e 
noventa e dois reais e setenta e 

nove centavos)

r$1.770.664,60 (hum milhão 
setecentos setenta mil seiscentos 
sessenta e quatro reais e sessenta 

centavos)

EMPrESa BraVar coMÉrcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 34.822.886/0001-70
End.: rua 03, nº. 800, sala 104, Setor oeste, cEP. 74.115-050, cidade de 
Goiânia/Go
Tel.: (62) 3877-5096
E-mail: bravarcomercio@hotmail.com

iteM MateriaL QUaNt P. UNit P. totaL

02 rEfriGErador fri-
GoBar 720 r$1.299,00 (hum mil duzentos e 

noventa e nove reais)
r$935.280,00 (novecentos e trinta 
e cinco mil duzentos e oitenta reais)

EMPrESa iTália EMPrEENdiMENToS lTda
cNPJ: 28.889.651/0001-01
End.: rua das Mães, nº. 826, Qd. 106, lT. 04, Setor Jardim Nova Esperan-
ça, cEP. 74440-270, cidade de Goiânia/Go
Tel.: (62) 3271-8494/99316-3531/98287-6857
E-mail: italiaempreendimentos@outlook.com

iteM MateriaL QUaNt P. UNit P. totaL

03 foGÃo doMÉSTico 4 BocaS 508
r$600,37 (seiscentos 
reais e trinta e sete 

centavos)

r$304.987,96 (trezentos e quatro 
mil novecentos oitenta sete reais e 

noventa e seis centavos)

EMPrESa J M foNSEca MarTiNS lTda
cNPJ: 35.822.821/0001-98
End.: Travessa lomas Valentina, nº. 2034, Sala a, bairro do Marco, cEP. 
66.093-677, cidade de Belém/Pa
Tel.: (91)99202-8022/99811-5455
E-mail: elocomercio.adm@outlook.com

iteM MateriaL QUaNt P. UNit P. totaL

04 BoTiJÃo dE GáS 378 r$282,00 (duzentos e 
oitenta e dois reais)

r$106.596,00 (cento e seis 
mil quinhentos e noventa e 

seis reais)

05 forNo Micro-oNdaS 550
r$643,63 (seiscentos qua-

renta três reais e sessenta e 
três centavos)

r$353.996,50 (trezentos 
cinquenta três mil novecentos 
noventa seis reais e cinquenta 

centavos)

07 colcHÃo SolTEiro 8490
r$315,66 (trezentos quinze 

reais e sessenta e seis 
centavos)

r$2.679.953,40 (dois milhões 
seiscentos setenta nove mil 

novecentos cinquenta três reais 
e quarenta centavos)

EMPrESa rocHa NorTH iNdÚSTria E coMÉrcio dE MÓVEiS EirEli
cNPJ:08.408.448/0001-50
End.: Br 316, KM 09, rua d. ana, nº. 987, bairro centor, cEP. 67.040-690, 
cidade de ananindeua/Pa
Tel.: (91)3229-0337/99944-7797
E-mail: rochacomercial@hotmail.com

iteM MateriaL QUaNt P. UNit P. totaL

06 BElicHE SolT. dE MadEira. 1700 r$1.164,00 (hum mil cento e 
sessenta quatro reais)

r$1.978.800,00 (hum 
milhão novecentos setenta 
oito mil oitocentos reais)

EMPrESa iG doS SaNToS dE oliVEira EirEli
cNPJ:27.363.204/0001-43
End.: Travessa lomas Valentina, nº. 2625, Sala 308, bairro do Marco, cEP. 
66.093-677, cidade de Belém/Pa
Tel.: (91)3072-5775/98109-4821
E-mail: concretizacomercio@gmail.com
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iteM MateriaL QUaNt P. UNit P. totaL

08 BEBEdoUro dE colUNa 1290
r$624,03 (seiscentos 

vinte quatro reais e três 
centavos)

r$804.998,70 (oitocentos 
quatro mil novecentos noventa 
oito reais e setenta centavos)

EMPrESa MicroSENS S/a
cNPJ:78.126.950/0011-26
End.: rod. Gov. Mários covas, nº. 882 - armazém 01, Mezanino 01, Box 
06, bairro Padre Mathias, cEP. 29.157-100, cidade de cariacica/ES
Tel.: (43) 3373-8200
E-mail: controle@microsens.com.br

iteM MateriaL QUaNt P. UNit P. totaL

09 TElEViSor 55 PolEGada 510
r$2.457,84 (dois mil quatro-
centos cinquenta sete reais e 

oitenta quatro centavos)

r$1.253.498,40 (hum milhão 
duzentos cinquenta três mil 

quatrocentos noventa oito reais 
e quarenta centavos)

ToTal do TErMo dE HoMoloGaÇÃo:r$ 10.188.775,56 (dez milhões 
cento oitenta e oito mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta seis 
centavos)
Belém, 11 de outubro de 2022.
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa

Protocolo: 863010

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 512/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/09/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor M.V.B.S. 
mat. nº 5332818, o qual vem tendo atitudes, em tese, arbitrárias e in-
compatíveis com a função constrangendo terceiros e prejudicando o an-
damento dos trabalhos policiais, fatos ocorridos em ananindeua-Pa, tudo 
conforme despacho da ccrM/cGPc de 30/08/2022;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 513/2022-aai/GaB/correGePoL de 
28/09/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a responsabilidade referente a ex-
trapolação no prazo de conclusão e remessa dos iPls nº 0051/2022.000070-
0 (Proc. nº 0800714-82.2022.8.14.0003), 0051/2022.000064-8 (Proc. nº 
0800692-24.2022.8.14.0003), 0051/2022.000060-6 (Proc. nº 0800611-
75.2022.8.14.0003) e outros, os quais tiveram seus atrasos informados 
através do of. nº 405/2022-MP/PJa ao corregedor regional-Pc/Pa, tudo 
conforme despacho da coiNT/cGPc de 09/08/2022, mais conexos e ane-
xos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 514/2022-aai/GaB/correGePoL de 
29/09/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso na realização, conclusão e remessa das diligências referente aos 
iPls conectados aos processos nº 0007210-56.2016.8.14.0138, 0007190-
65.2016.8.14.0138, 0007208-86.2016.8.14.0138 e outros, o que gerou no 
Ministério Público a notícia de fato nº 000138-130/2022-MP-Pa, atos ocor-
ridos no município de anapú/Pa, tudo conforme ofício encaminhado pelo 
Ministério Público (GaEco), através do PaE nº 2022/1258671 ao Gabinete 
da cGPc-Pa, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - 11ª riSP - corrEGEdoria rEGio-
Nal do XiNGU
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 515/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/09/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias do acidente 
envolvendo a VTr VW aMaroK, placa QEE.6997, acautelada a delegacia 
de Conflitos Agrários de Redenção-PA, o qual ocorreu no dia 09/07/2022 às 
08:30h, tudo conforme fatos registrados no BoP nº 00484/2022. 100032-
8 e despacho da coiNT/cGPc de 05/08/2022 mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - 13ª riSP - corrEGEdoria rE-
GioNal do araGUaia ParaENSE
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 516/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/09/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades 
pela, em tese, negligência ao ter deixado de adotar os procedimentos 
cabíveis, referente as solicitações encaminhadas pelo Parquet concer-
nentes ao BoP nº 00544/2021.100633-7, referente aos fatos conecta-
dos ao processo nº 0809620-31.2022.8.14.0401 e a Notícia de fato nº 
000452-112/2021-MP/1ªPJdiaT, os quais foram encaminhados à delega-
cia de combate a crimes discriminatórios e Homofóbicos (dccdH) para 
as instaurações policiais cabíveis, não tendo havido resposta pela citada 
delegacia dos procedimentos adotados/realizados, tudo conforme conexos 
e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 517/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00470/2021.000183-9 (Proc. nº 0 8 0 9 
6 0 6-64.2021.8.14.0051), 00470/2021.000029-7 (Proc. nº 0802706-
65.2021.8.14.0051) e 00470/2021.000098-0 (Proc. nº 0808129- 
06.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e despacho 
da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 518/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00507/2018.000096-9 (Proc. nº 0 0 0 5 
5 7 1-02.2018.8.14.0051) e 00547/2020.100061-2 (Proc. nº 0008837-
26.2020.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e despacho 
da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 519/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsa-
bilidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa 
à justiça dos Procedimentos nº 00547/2021.100134-9 (Proc. nº 0 8 1 
0 5 7-73.2021.8.14.0051), 00513/2019.000406-6 (Proc. nº 0001853-
26.2020.8.14.0051) e outros, fatos ocorridos no município de Santarém/
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Pa, tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e 
despacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE 
nº 2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 520/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à jus-
tiça dos Procedimentos nº 00553/2021.100208-9 (Proc. nº 0 8 0 9 5 9 
1-95.2021.8.14.0051) e outros, fatos ocorridos no município de Santarém/
Pa, tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e 
despacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE 
nº 2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 521/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00168/2021.101044-3 (Proc. nº 0 8 1 0 
3 5 8-36.2021.8.14.0051) e 00168/2021.100637-2 (Proc. nº 0805988-
14.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 522/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00553/2021.100050-7 (Proc. nº 0 8 0 3 
4 9 3-94.2021.8.14.0051) e 00168/2021.100948-1 (Proc. nº 0809225-
56.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 523/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00553/2021.101011-3 (Proc. nº 0 8 1 0 
0 7 3-43.2021.8.14.0051), 00168/2021.100797-1 (Proc. nº 0807584-
33.2021.8.14.0051) e outros, fatos ocorridos no município de Santarém/
Pa, tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e 
despacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE 
nº 2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 524/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça do Procedimento nº 00168/2021.100879-6 (Proc. nº 0 8 0 8 5 4 
3-04.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e despacho da 
coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 525/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilidades pelo 
atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à justiça dos Procedi-
mentos nº 00553/2021.100874-33 (Proc. nº 0 8 0 9 7 4 9-53.2021.8.14.0051), 
00168/2021.100917-0 (Proc. nº 0808979-60.2021.8.14.0051) e outros, fatos 
ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM 
e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e despacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais 
conexos e anexos (PaE nº 2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 526/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça do Procedimento nº 00525/2019.100229-7 (Proc. nº 0003178-
70.2019.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 527/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça do Procedimento nº 00168/2021.100752-7 (Proc. nº 0 8 0 7 2 
9 5-03.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, 
tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 528/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça do Procedimento nº 00168/2021.100185-9 (Proc. nº 0 8 0 1 5 
8 2-47.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, 
tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 529/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça do Procedimento nº 00553/2021.100150-3 (Proc. nº 0 8 0 6 7 
7 4-58.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, 
tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 530/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça do Procedimento nº 00525/2021.100002-0 (Proc. nº 0 8 0 1 4 
0 9-23.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, 
tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 531/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00168/2019.101013-0 (Proc. nº 0 0 0 0 
7 1 0-02.2020.8.14.0051), 00168/2020.100934-5 (Proc. nº 0800494-
71.2021.8.14.0051) e 00168/2020.102874-5 (Proc. nº 0005361- 
77.2020.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 532/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00553/2021.100060-2 (Proc. nº 0 8 0 2 
7 9 2-36.2021.8.14.0051), 00553/2021.100057-9 (Proc. nº 0803993-

63.2021.8.14.0051), 00553/2021.100044-0 (Proc. nº 0803121- 
48.2021.8.14.0051) e outros, fatos ocorridos no município de Santarém/
Pa, tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e 
despacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE 
nº 2022/781882); coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser 
apurados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 533/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00168/2020.100419-5 (Proc. nº 0 8 0 7 
7 3 8-51.2021.8.14.0051) e 00168/2020.100250-3 (Proc. nº 0808052-
94.2021.8.14.0051), fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 534/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00174/2020.100336-8 (Proc. nº 0 8 0 1 
2 7 5-93.2021.8.14.0051) e 00174/2020.100258-1 (Proc. nº 0009970-
06.2020.8.14.0051, fatos ocorridos no município de Santarém/Pa, tudo 
conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-MPE/STM/2ªPJ e des-
pacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos e anexos (PaE nº 
2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 535/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabi-
lidades pelo atraso, em tese, das investigações/diligências e remessa à 
justiça dos Procedimentos nº 00470/2020.000098-9 (Proc. nº 0 0 1 0 
8 4 8-28.2020.8.14.0051), 00470/2019.000068-4 (Proc. nº 0010012-
89.2019.8.14.0051), 00470/2019.000001-7 (Proc. nº 0001307- 
68.2020.8.14.0051) e outros, fatos ocorridos no município de Belterra e 
Mojuí dos campos, tudo conforme nº 202/2022-3ªPJ/STM e 054/2022-
MPE/STM/2ªPJ e despacho da coiNT/cGPc de 12/08/2022, mais conexos 
e anexos (PaE nº 2022/781882);
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - 12ª riSP - corrEGEdoria rEGioNal 
do BaiXo E MÉdio aMaZoNaS
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 536/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face o teor do of. nº 314/2022-MP/PJafUa onde é informado sobre a inér-
cia e a morosidade no atendimento à requisição do Parquet, referente a 
Notícia fato nº 000457-270/2022, a qual foi encaminhada a dEPol de afuá 
através dos ofícios nºs 206/2022-MP/PJafUa de 22/06/2022 e 251/2022-
MP/PJafUa de 21/07/2022, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 
30/08/2022 e demais anexos e conexos;
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coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 537/2022-aai/GaB/correGePoL de 
03/10/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilida-
des na negligência e morosidade da conclusão e remessa do iPl nº 
00128/2021.000102-2 (Proc. nº 0800159-05.2021.8.14.0002), tudo con-
forme of. nº 300/2022-SEc Vara ÚNica dE afUá de13/09/2022 e despa-
cho da coiNT/cGPc de 14/09/2022 e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 863284
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 272 de 06/10/2022-daF
SErVidor :VaMilToN JoSE alBUQUErQUE dE alMEida
carGo:Perito criminal, MaTrÍcUla:5832497/1
PErÍodo:13.12.2022 a 11.01.2023 e 11.02.2023 a 07.11.2023.
TriÉNioS: 02.05.2007 a 01.05.2010, 02.05.2010, a 01.05.2013, 
02.05.2013 a 01.05.2016, 02.05.2016 a 01.05.2019 e 02.05.2019 a 
01.05.2022

Portaria Nº 274 de 07/10/2022-daF
SErVidor:adEMiSoN rodriGUES liSBoa filHo
carGo:aux.Técnico de Perícias, MaTrÍcUla:57234597/1
PErÍodo:15.11.2022 a 14.12.2022.
TriÉNio:01.12.2013 a 30.11.2016

Portaria Nº 273 de 07/10/2022-daF
SErVidor: JorGE lUiZ fErrEira liMa
carGo:auxiliar operacional, MaTrÍcUla: 57195364/1
PErÍodo:03.11.2022 a 02.12.2022.
TriÉNio: 17.03.2011 a 16.05.2014

Protocolo: 863330

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 301/22-GaB/dGPcP de 07 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
designar a servidora riSE foNSEca dE liMa, Gerente de Pessoal, matrícu-
la n°5850924/5, para responder pela Gerência regional, GEP-daS-011.4, 
no período de 01.10.2022 a 30.10.2022, em virtude de férias do titular do 
cargo. (lorena Murrieta Pantoja Pereira, Mf.: 57220135/ 5).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 07 de outubro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 862876
Portaria N° 302/22-GaB/dGPcP de 07 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
designar a servidora Nidia caTHEriNE MarTiNS fErrEira, Secretaria 
de diretoria, matrícula n°57227585/3, para responder pela Gerência de 
Pessoal GEP-daS-011.3, no período de 01.10.2022 a 30.10.2022, durante 
o impedimento do titular do cargo. (rise fonseca de lima Mf: 5850924/5)
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 07 de outubro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 862880

Portaria N° 303/22-GaB/dGPcP de 07 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
designar a servidora iVaNEidE dE fáTiMa SaNTaNa TaVarES, agente 
administrativo, matrícula n° 61352/1, para responder pela Secretária da 
diretora, GEP-daS-011.1, no período de 01.10.2022 a 30.10.2022, duran-
te o impedimento do titular do cargo. (Nidia catherine Martins ferreira, 
Mf: 57227585/3).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 07 de outubro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 862888

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Pae Nº 2022/227235 – PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2022 – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/227235), bem como as disposições do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 068/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aquisição de Pa-
drões analíticos para o atendimento das necessidades da coordenação 
de laboratório do instituto de criminalista “iraN BEZErra” desta Polícia 
Científica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresa/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1 JoSÉ fErrEira da SilVa filHo
(cNPJ nº 14.067.722/0001-78)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 

48, 49 e 50.

r$ 114.276,00 ( cento e quatorze 
mil duzentos e setenta e seis 

reais )

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;
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, 11 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 863002

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Pae Nº 2022/227235 – PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2022 – 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 068/2022 – 
PcEPa - que tem como objeto a aquisição de Padrões analíticos para o 
atendimento das necessidades da coordenação de laboratório do instituto 
de Criminalista “IRAN BEZERRA” desta Polícia Científica do Pará (PCEPA), 
rESolVE:
i - adJUdicar os itens deste certame para a empresa:

 eMPresa/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1 JoSÉ fErrEira da SilVa filHo
(cNPJ nº 14.067.722/0001-78)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 

48, 49 e 50.

r$ 114.276,00 ( cento e quatorze 
mil duzentos e setenta e seis 

reais )

lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 863005

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1956/ 2022
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
carloS fErNaNdo dE MElo loPES
MaTrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 23/09/2022 a 03/10/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 863052
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 299/22-GaB/dGPcP de 06 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
CONSIDERANDO a Lei n° 5.810/94, Art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1287849.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias da servidora EloiSa NaSSar dE alENcar 
rEBElo ViaNNa, Perito odontolegista, matrícula n°5958528/1, no período 
de 10.10.2022 a 24.10.2022, concedida pela Portaria N°250/2022-GaB/
dGPcP de 29.08.2022, publicada no doE nº 35.098 de 31.08.2022, para o 
período de 26.12.2022 a 09.01.2023.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 06 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862976
Portaria N° 300/22-GaB/dGPcP de 07 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
CONSIDERANDO a Lei n° 5.810/94, Art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1286926.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor GilBErTo dE oliVEira Bri-
To, aux. Técnico de Perícias, matrícula n°57212798/2, no período de 
01.10.2022 a 30.10.2022, concedida pela Portaria N°282/2022-GaB/dGP-
cP de 29.09.2022, publicada no doE nº 35.136 de 30.09.2022, para o 
período de 01.12.2022 a 30.12.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 07 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 862871

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3902/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções nº 789/2020 coNTraN ter-
mos da PORTARIA 506/2014-DG/DHCRV/CHC e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo ofício e Protocolo 2022/640890 apresentado pelo 23 Ba-
TalHÃo loGiSTico dE SElVa, inscrita no cNPJ sob o nº 09.576.614/0001-
90, nome fantasia, 23 BaTalHÃo loGiSTico dE SElVa-dEMaiS, junto a 
esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credênciamento do referido cfc.
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a empresa 23 BaTalHÃo loGiSTico dE SElVa, ins-
crita no cNPJ sob o nº 09.576.614/0001-90, (claSSificaÇÃo (aB), com 
estabelecimento na rod. TraNSaMaZoNica Nº 09, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.508-970, Marabá/Pa, com atuação na região de Trânsito de Mara-
bá no Município de Marabá/Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses) a contar da publicação da Portaria de creden-
ciamento deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1305040 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 12 de Setembro de 2022.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 863328
Portaria Nº 4264/2022 – dG/cGP, de 05/10/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e coNSidEraNdo os ter-
mos da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, que rege as normas para 
licitações e contratos da administração Pública.
rESolVE:
art. 1 - NoMEar os servidores abaixo relacionados, para constituírem a 
comissão Permanente de licitação da autarquia para o período compreen-
dido entre 31/09/2022 a 30/09/2023.
MEMBroS:
PaTrÍcia rEGiNa lEoTTY da cUNHa - PrESidENTE
aNTÔNio JorGE SilVa foNSEca
arlEi coSTa GoNÇalVES

SUPlENTES:
GioVaNNa aMaral diaS cUNHa
MilKNEr NaZarENo MiraNda da rocHa filHo
TErEZiNHa dE NaZarÉ SEBaSTiÃo da cUNHa
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa
Portaria Nº 4265/2022 – dG/cGP/detraN, de 05/10/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei.
rESolVE:
art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados, para atuarem como 
pregoeiros neste dETraN/Pa, no período de 31/09/2022 à 30/09/2023.
PrEGoEiroS:
antônio Jorge Silva fonseca
arlei costa Gonçalves
Giovanna amaral dias cunha
Patricia regina leotty da cunha
Milkner Nazareno Miranda da rocha filho
MEMBroS dE aPoio:
antônio Jorge Silva fonseca
arlei costa Gonçalves
Giovanna amaral dias
Patricia regina leotty da cunha
Milkner Nazareno Miranda da rocha filho
art. 2º - delegar competência aos pregoeiros para assinar e divulgar os edi-
tais de pregão, na forma dos dispositivos do artigo 40 da lei nº 8.666/93.
art. 3º - designar que os Pregoeiros que não tiverem presidindo a licitação, 
façam parte da equipe de apoio.
art. 4º - determinar que a equipe de apoio, de acordo com a necessidade 
da licitação, subsidie os trabalhos dos pregoeiros.
art. 5º - os Pregoeiros deverão convidar servidores especializados para 
assessorá-los nos certames de caráter específico.
art. 6º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 863364
Portaria Nº 3664/2022-dG/GaB/cGd, de 25/08/2022. 

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO a Portaria 2.432/2015, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 32.956, de 24 de agosto de 2015, que estabeleceu uma série de medidas 
administrativas, inclusive a medida cautelar de bloqueio de prontuários de 
condutores, após a deflagração da Operação Galezia da Polícia Civil do Estado 
do Pará, que investigou fraudes em processo de emissão de cNH;
CONSIDERANDO art. 263, §1º da Lei 9.503/1997, que obriga esta Autarquia 
oportunizar aos candidatos o devido processo legal, com contraditório e ampla 
defesa, na hipótese de constatação de fraudes na emissão de cNH;
CONSIDERANDO a Portaria 1.422/2016, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 33.143, de 08 de junho de 2016, que estabeleceu o rito do proces-
so administrativo previsto pelo artigo citado;
coNSidEraNdo que os candidatos abaixo, conforme provado na instru-
ção, em processo individual, deixou de se submeter às fases exigidas pelo 
art. 147 da lei 9.503/97 e pelo art. 3º da resolução 168 do coNTraN, 
além do que não conseguiu comprovar a efetiva residência nos diversos 
municípios, conforme exige art.  140 da lei citada, por onde transladou o 
processo de primeira habilitação;
CONSIDERANDO o Edital de notificação 03/2017, publicado no DOE 
33.423, de 25/07/2017, que oportunizou recurso aos candidatos que obti-
veram seu pleito indeferido;
coNSidEraNdo o Parecer nº 141/2018-corregedoria Geral, que concluiu 
como satisfeitas as exigências impostas pelo art. 263, §1º  da Lei 9503/1997;
r  E  S  o  l  V  E: 
art. 1º caNcElar o registro nacional dos condutores listados abaixo, pelas 
razões acima expostas;
art. 2º determinar ao rENacH que adote as providências de cancelamen-
to, inclusive junto aos demais órgãos de trânsito, na hipótese de o condu-
tor não esteja mais na base do Estado do Pará.

ord coNdUtor cPF rN
1 adaiM da SilVa caSTro 462.432.082-49 6212806125
2 GilSoN dE oliVEira MariaNo 297.039.978-48 5703447706
3 SaMoEl PErEira doS SaNToS 074.061.716-84 6096896380

rENaTa MirEla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 863365

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 4341/2022-dG/cGP, de 11/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor aNdErSoN fErrEira aSSUNÇÃo, do cargo em co-
missão, daS-04, de coordenador do Núcleo de Segurança orgânica deste 
departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 863355
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errata
.

Portaria Nº 4215/2022-daF/cGP, BeLÉM, 30/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante no Processo nº 2022/1191148;
r E S o l V E :
rETificar a PorTaria Nº 4061/2022-daf/cGP de 21/09/2022, publicada 
no doE nº 35.134 de 29/09/2022, que autorizou o deslocamento do 
servidor Hislan Rodrigues Corrêa, a fim de realizar função de coordenador 
durante o trabalho das equipes das bancas itinerantes de habilitação nos 
referidos municipios.
onde se lê: período de 28 diarias - r$-6.567,54
Leia-se: período de 28 diarias – r$-6.400,49
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Protocolo: 863137

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4238/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1257902;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Edi-
valdo Espindola Segtowick, matrícula nº 3262421/1, no cargo de auxiliar 
Técnico, lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Marabá; redenção; Santana do araguaia; conceição do araguaia; 
ourilândia do Norte; São felix do Xingu; Tucumã, conforme Processo de 
diárias n° 2022/1253870.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 31/10/2022 a 28/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 4239/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1262403;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
dalen Monteiro da cunha Júnior, matrícula nº 57176565/1, no cargo de 
auxiliar operacional de Trânsito, lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destina-se à eventuais despesas e aquisição 
de material necessário para as cirETraN’s dos municípios de; Salinópolis; 
abaetetuba capanema, conforme Processo de diárias n° 2022/1262369.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11/10/2022 a 29/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 4230/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1257618;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Sérgio antonio lima Barros, matrícula nº 57196682 /1, no cargo de auxu-
liar operacional de Trânsito, lotado na ciM.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
pequeno vulto, emergenciais, e de pronto pagamento que possam vir a 
ocorrer nas atividades desenvolvidas nos municipios Marabá, redenção, 
Santana do araguaia, conceição do araguaia, ourilândia do Norte, São 
félix do Xingú e Tucumã.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.000,00

art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 31/10 à 28/11/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 4324/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 11/10/2022.
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 2022/1301861;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
cleber carlos cardoso Matos, matrícula nº 304387 /1, no cargo de Técnico 
em Gestão Pública, lotado na daf/cGP/GrMP.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destina-se a suprir as necessidades de desco-
lamento para o municipio de Soure.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11/10/2022 a 18/10/2022 .
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 863128

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 4306/2022-daF/cGP, BeLÉM, 07/10/2022.
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 2022/1275069;
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 MARITUBA – 01/11 a 30/11/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula

lUiS aNToNio PiNHEiro cardoSo 57230582 /1

dENiNSoN HENriQUE MoNTEiro Maia 57200271 /1

allaN SoarES MoNTEiro 57200349 /1

faBrÍcio GoMES dE oliVEira 54192712 /2

aNToNio roBSoN caScaES daNTaS 57217207 /2

alEXaNdrE caETaNo dE SoUSa 57209138 /1

iNÊS Maria MilÉo GUErrEiro 8080089  /1

EdMilSoN JUarEZ doS SaNToS BorGES 5843219  /2

iNiVENS NaZarÉ doS SaNToS aNdradE 57198613 /1

clodoaldo MEdiNa GodiNHo JUNior 54192741 /3

lUaNa aliNE cardoSo lEiTÃo 54192725 /2

KariNa SaNT’aNa alEiXo 57226498 /1

liliaNE fErrEira PoNTES 5945397  /1

JorGE EdUardo PraZEr da coNcEiÇÃo 57226691 /1

aNToNia PErEira dE oliVEira coElHo 57226492 /1

lUiZ ViNiciUS MorEira dE aBrEU 57214957 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 863354
Portaria Nº 4284/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/1294358,
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 Novo Progresso – 07/11 a 10/11/2022, 
itaituba – 11/11 a 15/11/2022, rurópolis – 16/11 a 20/11/2022, Uruará – 
21/11 a 25/11/2022, Medicilândia – 26/11 a 30/11/2022 e altamira/Belém 
– 01/12 a 06/12/2022, a fim de realizar treinamentos nas CIRETRANs, a 
fim de esclarecer dúvidas in loco sobre a correta utilização de recursos de 
diárias e suprimento de fundo e salientar a importância da qualidade de 
gastos no setor público.
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nome matricula
Maria denise da Silveira 27065/1

luís Torreão Martins da costa Neto 2010143/1
rosemary Sousa rocha 54191530/2

Misael da Silva Emin 57203791/3
Elpídio araújo da costa Júnior 55590002/2
abdorman Sobrinho Santiago 57192796/1

Valdemir Paulo de oliveira 3263410/1
ana cláudia Santiago Pinheiro 2009277 /1
francisco carlos fonseca Maia 3262740/1

Maria do Socorro campos Moura 80845468/1
arnaldo rodrigues Gama 5948209/2

Paulo roberto Mendes Martins 3262138/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4228/2022-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 2022/1258263;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de cUrUÇá – 11/10/2022, SÃo doMiNGoS do caPiM 
– 12/10 a 13/10/2022, ViGia – 14/10 a 16/10/2022, ParaGoMiNaS – 
17/10 a 19/10/2022, INHANGAPI – 20/10 a 24/10/20221, a fim de realizar 
fiscalização onde foram realizados serviços especializados de recuperação, 
ampliação e implantação de sinalização viária horizontal, vertical, serviços 
complementares e obras civis nas vias dos municípios e trechos das rodo-
vias estaduais relativas à região de integração do Guamá Guajará.

nome matricula
Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1

Natasha duarte costa 5947356 /1
lorena da Silva Bahia 80845536 /1

João luiz dias albuquerque 57196791 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4259/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/904225;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze (14) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de redenção/Belém – 21/07 a 27/07/2022, Santana do 
Araguaia/Belém – 28/07 a 03/08/2022 e Breves – 04/08/2022, a fim de 
participar da banca itinerante de habilitação 2ª e 3 ª fase, nos referidos 
municípios.

nome matricula
Heber Paulo ferreira da cruz 57214965 /1

Marcos antonio da costa Pereira 57220757 /1

os efeitos desta Portaria retroagirão a 21/07/2022.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4237/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/1261255;
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 
Breves para os municipios de Belém – 03/10/2022, ananindeua – 04 a 
06/10/2022, Belém/Breves - 07/10/2022, a fim de realizar

nome matricula
Heber Paulo ferreira da cruz 57214965 /1

Marcos antonio da costa Pereira 57220757 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4245/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/1227816;

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 CAMETÁ – 17/10 a 11/11/2022, a fim 
de prestar serviços de atendimento de Habilitação no referido município, 
conforme solicitação.

nome matricula
Maria de Belém Pantoja dias Gomes 3266133 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4246/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/1262380;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E TrÊS E MEia (23 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de caPaNEMa – 11/10 a 17/10/2022, oriXi-
MINÁ – 18/10 a 03/11/2022, a fim de acompanhar os serviços de adeque-
ção na refirgeração para entrega das novas instalações das CIRETRANS de 
capanema e oriximiná.

nome matricula
luiz alberto Pimentel coelho 5082366 /3

francisco de assis Bentes Nahmias 80845491 /1
Jacó Epifânio dos Santos 80845612 /1

Jailson ferreira Pereira chaves 57196175 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4242/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/1237292;
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 BRAGANÇA – 31/10 a 25/11/2022, a fim 
de prestar serviços de retaguarda de Habilitação no referido município, 
conforme solicitação.

nome matricula
cláudia lima da cunha 3265978 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4247/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/1262369;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SaliNÓPoliS – 11/10 a 17/10/2022, ca-
PaNEMa – 18/10 a 25/10/2022, aBaETETUBa – 26/10 a 29/10/2022, a 
fim de realizar serviço de manutenção corretiva de urgência nos circuitos 
elétricos dos aparelhos de refrigeração, iluminação e tomadas elétricas dos 
prédios das cirETraNS dos referidos municípios.

nome matricula
itaí augusto figueira de Sousa 57196684 /1
dalen Monteiro da cunha Júnior 57176565 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4267/2022-daF/cGP, BeLÉM, 05/10/2022.
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 2022/1276351;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Breves para o município de Gurupá, no período de 22/10 à 08/11/2022, a 
fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscaliza-
ção de trânsito, em cumprimento a programação da dTo.
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nome matricula
aristóteles Natividade Barreto de o. Neto 5958937 /1

assis Junior da Silva Siqueira 5958962 /1
Eduardo Pepe larrat 5932796 /2

fabricio Marinho Silva da Silva 5959637 /1
Valberto Monteiro Nunes 5958556 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 863279

FÉrias
.

Portaria Nº 4327/2022-daF/cGP, 
de 11 de oUtUBro de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de NoVEMBro/2022, 
nos períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão LotaÇÃo

andré Teixeira da Silva 54197169/2 29.09.2019/2020 16.11 a 30.11.2022 e 
19.12.2022 a 02.01.2023 dTi

carmem lúcia andré 
de lima 80845488/1 04.07.2021/2022 21.11 a 20.12.2022 dHcrV/GPaV

Gilcélia cardoso Soares 57195473/1 31.03.2021/2022 16.11 a 15.12.2022 ProJUr/PENalidadES
Jairo da Silva Neves 5918062/3 21.01.2021/2022 21.11 a 20.12.2022 caPaNEMa

rubens Pereira de Souza 80845488 /1 01.02.2021/2022 01.11 a 30.11.2022 dTo

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 863035

editaL de NotiFicaÇÃo
.

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

o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da resolução 
nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, após esgotadas 
as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA 
aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi imposta a Penalidade de 
Suspensão do direito de dirigir, pelo período respectivamente discriminado 
na tabela abaixo, cumulada com a obrigatoriedade de realização de curso de 
reciclagem, nos termos do art. 261 e 268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 
723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTraTiVa 
dE rEcUrSo até a data limite de 21/11/2022. Todavia, caso V. Sª opte por não 
recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação neste dETraN/Pa, 
para que assim possa dar início ao cumprimento da penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 12/12/2022, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrSo dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de sUsPeNsÃo
MarcElo SoUSa dE oliVEira 6084257543 2021/820926 12 meses

Marcio MilKEr SilVa dE aSSiS 3974399859 2021/820942 12 meses 
MaUro fErrEira loBaTo 146154995 2021/820664 12 meses

orlaNdo loPES doS SaNToS 4619092798 2021/965411 12 meses 
ariBErTo dE fariaS araUJo 3986605016 2021/1360246 12 meses

BrUNo HENriQUE SaNTaNa dE MESQUiTa 6150699332 2021/1360263 12 meses
clEUdiMar fErrEira dE SoUZa 3627748151 2021/821005 12 meses 

EdilSoN SoUSa SilVa 4923255671 2021/820987 12 meses 
faBio PiNHEiro PaSTaNa 4580280042 2021/527375 12 meses 

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de sUsPeNsÃo
faBio aSSUNcao idElfoNSo 5905441709 2021/820576 12 meses 

fraNciSco GioVaNE NaSciMENTo coSTa 2650402752 2021/820861 12 meses 
fraNciSco MaNoEl daS cHaGaS alBiNo 

fErrEira 4940253935 2021/558925 12 meses 

JaNio GElMar SoarES caMPElo 5355985989 2021/510228 12 meses 
JoSE alYSoN da SilVa BraZ 5814601710 2021/820869 12 meses

JoSE crUZ dE aQUiNo 3585738311 2021/820610 12 meses 
JoSEQUiaS fErrEira da SilVa 5309933255 2021/820898 12 meses

MarcUSS JEaNN daNTaS GoMES 4759913809 2021/504883 12 meses 
MariNaldo da SilVa NaSciMENTo 5375634920 2021/782139 12 meses 
MarcElo MarTiNS dE carValHo 2265105940 2021/805741 12 meses 

MaYcoM roBErTo doS SaNToS SilVa 5982437132 2021/1360521 12 meses 

Belém, 07 de outubro de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 863175
editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade

de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformidade 
com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da resolução 
nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, após esgotadas 
as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, NOTIFICA 
aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi imposta a Penalidade de 
Suspensão do direito de dirigir, pelo período respectivamente discriminado 
na tabela abaixo, cumulada com a obrigatoriedade de realização de curso de 
reciclagem, nos termos do art. 261 e 268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 
723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTraTiVa 
dE rEcUrSo até a data limite de 21/11/2022. Todavia, caso V. Sª opte por não 
recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação neste dETraN/Pa, 
para que assim possa dar início ao cumprimento da penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 12/12/2022, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrSo dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.

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

MaYcK SErGio VaScoNcEloS MElo 5331761223 2021/1360346 12 meses 
rEiNaldo coSTa rodriGUES 5522936660 2021/284817 12 meses

railiSoN roGErio fErrEira da SilVa 3781513565 2021/965440 12 meses 
raMoN Baia do roSario 5386014629 2021/242266 12 meses 
roNaldo fErrEira liMa 2412841623 2021/1360330 12 meses

roNilSoN PErEira dE alBUrQUErQUE 3892416769 2021/820993 12 meses 
SaNSao PoNTES PiNHEiro 103241335 2019/241427 12 meses 
ValdENor crUZ SaNToS 5213904758 2021/820945 12 meses 

WElliNGToN dE SoUZa SaMPaio 3763136500 2021/1094029 12 meses 
WildE JaMES doS SaNToS 1905152640 2021/1360578 12 meses 

Belém, 07 de outubro de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 863158
Portaria Nº 4342/2022-dG/cGP, de 11/10/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o servidor MarcUS ViNicÍUS oEiraS forMiGoSa, para exercer 
o cargo em comissão, daS-04, de coordenador do Núcleo de Segurança 
orgânica deste departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 863378
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
Portaria Nº 1376/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 06 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da Lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar nº 7228/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor a.S.f.J. 
(M.f.: 5950117), policial penal, objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e funcional, ao supostamente, agredir fisicamente e ameaçar 
outrem, conforme Sindicância administrativa investigativa nº 6673/2022. 
Tal conduta recai, em tese, nos arts. 177, ii, iii e Vi c/c art. 189, caput e 
art. 190, V, da lei Estadual nº 5.810/1994- rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa – funcional: 54196889– Presidente; ElToN 
da coSTa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN car-
loS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 863329
Portaria Nº 1377/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 06 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 7229/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncias de agres-
são física contra PPl’s da central de Triagem Metropolitana ii- cTM ii, 
conforme relatório de diligência nº 040/2022-cGP/SEaP/Pa, referente ao 
excesso na contenção de briga c-3, bloco c, no dia 15/04/2022.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 863330
Portaria Nº 1375/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Es-
tadual nº 5.810/1994 e Art. 105, § 1°, da Lei Estadual n° 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investigativa 
Nº 7227/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos mencionados no ofício in-
terno nº 366/2022-crrB/SEaP, de 28/09/2022, bem como denúncia de suposto 
assédio moral, encaminhada via e-mail, no dia 30/09/2022, ambos os fatos ocor-
ridos no centro de recuperação regional de Bragança- crrB.
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: 863327

Portaria Nº 1373/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 05 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 7225/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos mencionados 
no Boletim de ocorrência nº 00004/2022.109236-4/ cidade Nova- 3ª SEc-
cioNal-2ªriSP, de 06/09/2022, referente a troca de equipe no centro de 
reeducação feminino- crf.
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: 863320
Portaria Nº 1374/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 05 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 7226/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos mencionados 
em denúncia anônima, enviada via e-mail, no dia 26/09/2022, referente a 
supostas irregularidades na central de Triagem Masculina de abaetetuba
-cTMabt, acerca dos plantões extraordinários.
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: 863323
Portaria Nº 1372/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da Lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa dis-
ciplinar Nº 7224/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ ou funcional do servidor M.M.S. (M.f.: 57216998), poli-
cial penal, ao, supostamente, utilizar de forma excessiva  instrumento de 
Menor Potencial ofensivo, bem como apresentar em sua conduta funcional 
desobediência às ordens superiores, quando lotado na central de Triagem 
Masculina de abaetetuba- cTMabt, conforme Sindicância administrativa 
investigativa nº 6648/2022. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, iV 
e Vi c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ElToN da 
coSTa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 863317
Portaria Nº 1167/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 31 de aGosto de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5545/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor N.f.S. (M.f.: 5898650), motorista, acerca de de-
núncia do Ministério Público do Estado do Maranhão nos autos do processo 
nº 17-36.2020.8.10.0081. o servidor infringiu, em tese, art. 177, Vi c/c 
190, iV, todos da lei Estadual nº 5.810/94-rJU/Pa;
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coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e au-
toria pugnou pela penalidade de dEMiSSÃo a BEM do SErVidor PÚBlico 
em face do servidor N.f.S. (M.f.: 5898650), com fulcro no art. 183, iii, 
por infração ao art. 177, Vi c/c art. 189, caput e art. 190, V, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e rEcoMENdar a penalidade 
de dEMiSSÃo a BEM do SErViÇo PÚBlico, em face do servidor N.f.S. 
(M.f.: 5898650), em virtude da prática de inobservância aos princípios 
éticos, morais, às leis e regulamentos e falta grave, por infração ao dis-
posto nos art. 177, Vi c/c art. 189, caput e art. 190, V, da lei Estadual 
nº 5.810/1994-RJU, por estupro qualificado à menor, no dia 19/01/2020;
art. 2º - rEMETEr os autos na íntegra para anuência do Gabinete/SEaP, 
acerca da recomendação de demissão a bem do serviço público em face do 
servidor N.f.S. (M.f.: 5898650);
art. 3º - ENcaMiNHar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de 
Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais após a de-
liberação do Gabinete/SEaP;
art. 4º- oficiar com cópia integral dos autos ao Ministério Público e dE-
crif, para conhecimento e providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 863336
Portaria Nº 1166/2022-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 
6673/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no termo de 
denúncia nº 02/2022-cGP/SEaP, de 13/01/2022, nesta corretiva, realiza-
do por particular, referente a conduta do servidor, com fulcro no Boletim 
de ocorrência nº 00014/2021.101370-0-Marco-delegacia de Policia-1º 
riP- 8ª aiSP, de 19/06/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face do servidor a.S.f.J. (M.f.: 5950117), policial penal,  ao supostamente, 
agredir fisicamente e ameaçar outrem, por infração aos arts. 177, II, III e 
Vi c/c art. 189, caput e art. 190, V, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-
rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor do servidor 
a.S.f.J. (M.f.: 5950117), policial penal, objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e/ ou funcional, ao supostamente, agredir fisica-
mente e ameaçar outrem. os servidores incorreram, em tese, nos arts. 
177, ii, iii e Vi c/c art. 189, caput e art. 190, V, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 863337
Portaria Nº 1165/2022-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 
6648/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos mencionados no ofício 
interno nº 795/2021-CTMAbt/SEAP/PA, datado de 11/11/2021, a fim de 
informar má conduta de servidor, policial penal, lotado no centro de Tria-
gem Masculina de abaetetuba-cTMabt, referente ao suposto uso indevido 
de espargidor, no dia 05/10/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar em 
face do servidor M. M. S. (M.f.: 57216998), policial penal,  objetivando 
apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional, com fulcro no art. 
177, iV e Vi c/c art. 189, caput,  todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE SiNdicÂNcia adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor do servidor 
M. M. S. (M.f.: 57216998), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por supostamente, uso excessivo de instrumento 
de Menor Potencial ofensivo, bem como a falta de obediência às ordens 
superiores. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, iV e Vi c/c art. 189, 
caput,  todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 863338
Portaria Nº 1378/2022-cGP/seaP  
BeLÉM-Pa, 06 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 7230/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões 
físicas em desfavor de pessoas privadas de liberdade, custodiadas no cen-
tro de recuperação regional de itaituba- crri, conforme ofício interno nº 
324/2022/crri.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 863333
Portaria Nº 280/2022 – GaB/seaP/Pa

BeLÉM - Pa, 11 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências,
coNSidEraNdo o disposto caput do art. 224 lei Estadual nº 5.810/94 - 
regime Jurídico Único do Pará;
coNSidEraNdo os atos administrativos de instrução e julgamento do Pad 
nº 5653/2020;
rESolVE:
art. 1º. com fulcro no caput do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994, 
acolher a recomendação dada pela Comissão Processante, ratificada pelo 
corregedor Geral Penitenciário e pela consultoria Jurídica da SEaP/Pa, 
para, conforme determina o inciso ii do art. 197 do rJU, aplicar a pena-
lidade de suspensão pelo período de sessenta dias ao servidor f. de o. S. 
(5954499), pela prática das infrações ao art. 177, Vi c/c art. 183, ii e 189, 
do rJU.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 862988

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
ato: terMo de distrato

- Término de Vínculo: 30/09/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Servidor Temporário: GiSElE caMPElo riBEiro
Matrícula: 5963984/1– TÉc. EM GESTÃo PENiTENciária - odoNToloGia
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 863305

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo ao coNtrato 061/2013

Termo aditivo: 10
data da assinatura: 11/10/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: Prazo de vigência.
Justificativa: O prazo de prorrogação contratual será de 12 (doze) meses, 
iniciando em 28/10/2022 e encerrando em 27/10/2023. Mantendo o valor 
global do contrato em r$ 114.438,60.
Programa de Trabalho: :Programa de trabalho: 97.101 03.122.1297.8338- 
operacionalização das ações administrativas, natureza de despesa: 
339036, fonte 0101, plano interno: 4120008338c.
contrato: 061/2013
contratado: alTair oliVEira cHaSE
cPf: 334.285.902-44
Endereço: rua Gaspar Viana, nº 832, Belém/Pa.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa - Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 862984
terMo aditiVo ao coNtrato 125/2018

Termo aditivo: 3
data da assinatura: 09/10/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: da Vigência contratual
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, iniciando sua vigência em 10/10/2022 e encerrando em 
09/10/2023.
Programa de Trabalho: Programa de trabalho 97.101 03.126.1424.8238, 
Natureza de despesa 339040, fonte 0101 (recurso estadual).
contrato: 125/2018
contratado: PElc SErViÇoS dE iNforMáTica lTda
cNPJ: 01.005.316/0001-39
Endereço: Travessa WE 30, cidade Nova V- ananindeua/Pa.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 863043



60  diário oficial Nº 35.149 Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

diÁria
.

Portaria Nº: 01274/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
5195365; SaNdro MaUro SilVa coSTa; MoToriSTa; Período: 
22/09/2022 a 22/09/2022 origem: MariTUBa; destino: iGaraPÉ-Miri; 
diária(s): 1 (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863300
diÁria

Portaria Nº: 01272/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
57210681; WaNdErlEi MarQUES loBo; MoToriSTa; Período: 
26/09/2022 a 28/09/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: GoiaNÉSia 
do Pará; diária(s): 2 e ½ (duas e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863294
diÁria

Portaria Nº: 01271/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir o ÔNiBUS 01 da SEaP, coM fiNalidadE dE coN-
dUZir a G.U do coPE, aTÉ o MUNicÍPio dE MaraBá, a fiM dE SUBSTi-
TUir oS oPEracioNaiS QUE SE ENcoNTraM No rEfErido MUNicÍPio.
54188511; Joao corrEa doS SaNToS; MoToriSTa; Período: 
28/09/2022 a 29/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: Ma-
raBá; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863292
diÁria

Portaria Nº: 01273/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir o ÔNiBUS oficial da SEaP, JUNTaMENTE coM o 
aGP crEGToN cHaNEY, coM fiNalidadE dE rEaliZar ENTrEGa dE Ma-
TÉriaiS diVErSoS EM VárioS MUNicÍPioS.
5943292; aNdErSoN JoSE dE aNdradE rEiS; MoToriSTa; Período: 
25/09/2022 a 01/10/2022 origem: BElÉM; destino: iTaiTUBa; diária(s): 
6 e ½ (seis e meia);
objetivo: coNdUZir o ÔNiBUS oficial da SEaP, JUNTaMENTE coM o 
aGP aNdErSoN JoSÉ, coM fiNalidadE dE rEaliZar ENTrEGa dE Ma-
TÉriaiS diVErSoS EM VárioS MUNicÍPioS.
57221068; crEiGHToM cHaNEY MarTiNS dE SaNTaNa; aGENTE PENi-
TENciário; Período: 25/09/2022 a 01/10/2022 origem: BElÉM; destino: 
iTaiTUBa; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863298
diÁria

Portaria Nº: 01262/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
5949748; alaN SaNToS PacHEco; Policial PENal; Período: 
21/09/2022 a 22/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: SaliNÓPoliS; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863280
diÁria

Portaria Nº: 01263/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5949229; adriaNE dE SoUSa liMa doS SaNToS; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: ViTÓria do XiNGU; 
destino: MaraBá; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
6403359; adriaNa da SilVa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
20/09/2022 a 21/09/2022 origem: ViTÓria do XiNGU; destino: Mara-
Bá; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5950147; faBricio da SilVa MacHado; Policial PENal; Período: 
20/09/2022 a 21/09/2022 origem: ViTÓria do XiNGU; destino: Mara-
Bá; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
55208828; dioNEY KENES alVES doS SaNToS; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: ViTÓria do XiNGU; 
destino: MaraBá; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863281
diÁria

Portaria Nº: 01261/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE 
TraNSfErÊNcia.
5832055; JacKSoN caMPoS dE MacEdo; MoToriSTa; Período: 
08/09/2022 a 11/09/2022 origem: iTaiTUBa; destino: MaraBá; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5911311; NaZarENo PalHETa dE SoUSa; Policial PENal; Período: 
08/09/2022 a 11/09/2022 origem: iTaiTUBa; destino: MaraBá; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);

objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5931370; alEX fariaS doS SaNToS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
08/09/2022 a 11/09/2022 origem: iTaiTUBa; destino: MaraBá; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5939529; clEBEr daNiEl PUGa dE liMa; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 08/09/2022 a 11/09/2022 origem: iTaiTUBa; destino: MaraBá; 
diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863277
diÁria

Portaria Nº: 01259/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir VTr, coM PPl, Para ParTiciPar da SESSÃo do 
TriBUNal do JÚri.
5898661; EdiNElSoN MoraES dE fiGUEirEdo; MoToriSTa; Período: 
26/09/2022 a 02/10/2022 origem: MariTUBa; destino: SaNTarÉM; di-
ária(s): 6 e ½ (seis e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863273
diÁria

Portaria Nº: 01260/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: oriENTar PEdaGoGoS daS UNidadES. fiScaliZar aS aTiVi-
dadES EdUcacioNaiS NaS UNidadES QUE Há NoS MUNicÍPioS. for-
MaÇÃo dE NoVaS TUrMaS dE alfaBETiZaÇÃo.
57175824; liNdoMar ESPiNdola carValHo; aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo; Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 origem: BElÉM; destino: 
ParaUaPEBaS; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
objetivo: oriENTar PEdaGoGoS daS UNidadES. fiScaliZar aS aTiVi-
dadES EdUcacioNaiS NaS UNidadES QUE Há NoS MUNicÍPioS. for-
MaÇÃo dE NoVaS TUrMaS dE alfaBETiZaÇÃo.
57217161; MarlUcia doS SaNToS SilVa; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 03/10/2022 a 07/10/2022 origem: BElÉM; destino: ParaUaPE-
BaS; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
objetivo: coNdUZir a VTr, coM aS SErVidoraS da cEP, aTÉ oS MUNi-
cÍPioS dE MaraBá E ParaUaPEBaS.
8400421; PaUlo cESar doS SaNToS corrEa; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 origem: BElÉM; destino: Pa-
raUaPEBaS; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863274
diÁria

Portaria Nº: 01258/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
57210878; WalTEr GoNcalVES PiNHEiro; MoToriSTa; Período: 
21/09/2022 a 21/09/2022 origem: MariTUBa; destino: MaracaNÃ; di-
ária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863271
diÁria

Portaria Nº: 01264/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
54187556; JailSoN NaZioZENo da SilVa; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 17/08/2022 a 17/08/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do 
Pará; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5953989; ricardo frEiTaS QUEiroZ GUiMaraES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 17/08/2022 a 17/08/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do 
Pará; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
57225351; clEilToN NUNES do NaSciMENTo; MoToriSTa; Período: 
17/08/2022 a 17/08/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; 
diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863282
diÁria

Portaria Nº: 01265/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5953989; ricardo frEiTaS QUEiroZ GUiMaraES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 28/09/2022 a 28/09/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do 
Pará; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5954113; PEdro lEaNdro da SilVa NETo; Policial PENal; Período: 
28/09/2022 a 28/09/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM 
aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
5741645; JoSE EVaNdro liMa; MoToriSTa; Período: 28/09/2022 a 
28/09/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; diária(s): 1 
(uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863283
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diÁria
Portaria Nº: 01267/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
objetivo: EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
57214843; JoSE aNToNio fUrTado doS SaNToS; Policial PENal; Pe-
ríodo: 28/09/2022 a 28/09/2022 origem: MaraBá; destino: Eldorado 
do caraJáS; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
5950119; WaNdErSoN SaNTaNa do carMo; Policial PENal; Período: 
28/09/2022 a 28/09/2022 origem: MaraBá; destino: Eldorado do ca-
raJáS; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
5953854; WElToN SiQUEira coSTa; Policial PENal; Período: 
28/09/2022 a 28/09/2022 origem: MaraBá; destino: Eldorado do ca-
raJáS; diária(s): 1 (uma diáris);
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o PPl, Para ParTiciPar EM SESSÃo 
do TriBUNal do JÚri.
54181913; aNToNio aNiSio GoNcalVES araUJo; MoToriSTa; Período: 
28/09/2022 a 28/09/2022 origem: MaraBá; destino: Eldorado do ca-
raJáS; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863285
diÁria

Portaria Nº: 01270/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o PPl, Para ParTiciPar EM SESSÃo 
do TriBUNal do JÚri.
5415012; EdMilSoN PiNHEiro NEVES; MoToriSTa; Período: 
26/09/2022 a 28/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
GoiaNÉSia do Pará; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863289
diÁria

Portaria Nº: 01269/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5949653; fErNaNdo GoNcalVES dE alMEida; Policial PENal; Perío-
do: 29/09/2022 a 29/09/2022 origem: MaraBá; destino: JacUNdá; di-
ária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5954125; fraNciSco EriVElToN ViEira da SilVa; Policial PENal; Pe-
ríodo: 29/09/2022 a 29/09/2022 origem: MaraBá; destino: JacUNdá; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
57213768; JoSE alaM PErEira da SilVa; MoToriSTa; Período: 
29/09/2022 a 29/09/2022 origem: MaraBá; destino: JacUNdá; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863287
diÁria

Portaria Nº: 01252/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
57192454; Nilda criSTiNa dE SoUSa diaS; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 03/10/2022 a 03/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: 
caSTaNHal; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5954627; aNToNia NaYaNNa doS SaNToS PiNTo; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 03/10/2022 a 03/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: 
caSTaNHal; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5934653; GiSEllE do NaSciMENTo fraNco; Policial PENal; Período: 
03/10/2022 a 03/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: caSTaNHal; 
diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES’

Protocolo: 863268
diÁria

Portaria Nº: 01257/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: ParTicPaÇÃo do GrUPo dE TraBalHo Para aTUaliZaÇÃo da 
PolÍTica NacioNal dE EdUcaÇÃo EM SErViÇoS PENaiS.
57205509; PaUlo rocHa cUNHa; dirETor; Período: 23/10/2022 a 
28/10/2022 origem: BElÉM; destino: BraSÍlia; diária(s): 5 e ½ (cinco 
e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863269

diÁria
Portaria Nº: 01251/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa

Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
54181949; JoElcio SoUZa MorEira; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 26/09/2022 a 26/09/2022 origem: MocaJUBa; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
5891739; SUaMY oliVEira MEdEiroS; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 26/09/2022 a 26/09/2022 origem: MocaJUBa; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
5952825; lENilSoN aMaral doS SaNToS; TÉcNico EM ENfErMa-
GEM; Período: 26/09/2022 a 26/09/2022 origem: MocaJUBa; destino: 
BElÉM; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE coNSUlTa ESPEciali-
Zada Na PoliclÍNica ESPEcialiZada Na UNidadE Marco.
5850576; aNdErSoN corrEa ViEira; MoToriSTa; Período: 
26/09/2022 a 26/09/2022 origem: MocaJUBa; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 863264
Portaria Nº 1164/2022-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 
6313/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar as supostas avarias no veículo 
VoYaGE, placa QEX-0946, conduzida por servidora, conforme memoran-
do nº 196/2020-cTraNS/SEaP, de 21/12/2020, encaminhado via PaE nº 
2020/1087769.
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 por 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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 863342
errata

errata da Portaria N° 2632/2022/dGP/seaP/Pa 
de 04/10/2022, PUBLicada No doe N° 35.142 de 05/10/2022.
onde se lê: a contar de 01 de outubro de 2022.
Leia-se: a contar de 01 de agosto de 2022.

Protocolo: 863309

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 2653/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 11 de oUtUBro de 2022.

Nome: liNdiNaldo dE MElo BaNdEira, Matrícula nº 5825407/1; cargo: 
agente Penitenciário
assunto: licença Nojo
Período: 02/10/2022 a 09/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 863253
LiceNÇa NoJo

Portaria Nº 2652/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 11 de oUtUBro de 2022.

Nome: liNdoValdo dE MElo BaNdEira, Matrícula nº 5825395/1; cargo: 
agente Penitenciário
assunto: licença Nojo
Período: 02/10/2022 a 09/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 863251
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°2650/2022-dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 11 de oUtUBro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora roSEMarY PaMPloNa MiraNda, matrícula fun-
cional n° 57198141/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), 
com lotação no centro de Progressão Penitenciário de Belém (cPPB), em 
substituição à servidora PaTricia coElHo MESQUiTa, matrícula funcional 
n° 5952426/1, a contar de 06 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 863307
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secretaria de estado
de cULtUra

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 061/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário de Estado de cultura, Bruno chagas da Silva rodrigues ferrei-
ra, no uso de suas atribuições legais, autorizar a contratação, mediante 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 25, ii e art. 13, 
iV da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de r$ 7.120,00 
(sete mil cento e vinte reais), da empresa METa cUrSoS E TrEiNaMEN-
ToS lTda, inscrita no cNPJ n° 11.517.150/0001-93, para participação de 
08 (oito) servidores no curso de “ProPoSTa: dcTf WEB E Efd rEiNf 
Para orGÃoS PÚBlicoS”, que ocorrerá nos dias 10, 11, 13 e 14 de outu-
bro de 2022 horário: das 08h30 às 12h30 através de vídeos conferências, 
conforme regular processamento nos autos do Processo administrativo nº 
2022/1229020.
Belém/Pa, 06 de outubro de 2022

Protocolo: 862907
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1847 de 11 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 
2022/1267347.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa cESTaria” referente à iN 1306/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) cláUdia araÚJo rÊGo BarroS, Matrícula nº: 54180873-
2; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, 
o (a) servidor (a) aNa lÚcia da lUZ diaS, matrícula nº: 5713390-2; 
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: 863018
Portaria Nº 1846 de 11 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 
2022/1255972.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa dE dESENHo Para criaNÇaS” referente à iN 1310/2022– fcP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) cláUdia araÚJo rÊGo BarroS, 
matrícula nº: 54180873-2; cargo: Técnico em Gestão cultural; e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) JoSÉ TadEU dE BriTo NUNES, 
Matrícula nº: 5417511; 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: 863011
Portaria Nº 1845 de 11 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 
2022/1255478.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de “OFI-
ciNa dE BriNQUEdoS criaTiVoS EM SUcaTa,”referente à iN 1307/2022– 
fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) JoSÉ TadEU dE BriTo NUNES, Ma-
trícula nº: 5417511; cargo:TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral;e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, matrí-

cula nº:54186059; 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: 862856
Portaria Nº 1843 de 11 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/1267862.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa iNiciaÇÃo TEaTral”referente à iN 1309/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a)JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, matrí-
cula nº: 54186729/4; cargo: coordENador dE iNiciaÇÃo arTiSTica;e 
como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a)ValMir dE SoUSa NaSci-
MENTo, Matrícula nº: 5899702/1; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral 
daNÇa; rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 862850
Portaria Nº 1844 de 11 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/1266704.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“iNiciaÇÃo EM aUdioViSUal” referente à iN 1308/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a)  aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, matrícula 
nº: 54186059; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral;e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a)JoSÉ TadEU dE BriTo NUNES, Matrícula 
nº: 5417511; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral; rEGiSTrE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 862853
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Portaria Nº 1847 de 11 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 
2022/1267347.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa cESTaria” referente à iN 1306/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) cláUdia araÚJo rÊGo BarroS, Matrícula nº: 54180873-
2; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, 
o (a) servidor (a) aNa lÚcia da lUZ diaS, matrícula nº: 5713390-2; 
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: 863019
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1310/2022
Pae: 2022/1255972
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
dE dESENHo Para criaNÇaS”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1009/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): aMaNda criSTiNE ModESTo BarroS, inscrito(a) no cPf 
de nº021.398.762-70
Valor total: r$ 2.100,00
data: 11/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 1310/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1310/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 11/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 863014
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1309/2022
Pae: 2022/1267862
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
iNiciaÇÃo TEaTral”.
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 1008/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): ila NaNaN MENdES falcÃo, inscrito(a) no cPf de nº 
989.178.202-63
Valor total: r$ 2.100,00
data: 11/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1309/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1309/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 11/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 862849
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1308/2022
Pae: 2022/1266704
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo EM aUdioViSUal”.
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 1006/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): rafaEl fErrEira, inscrito(a) no cPf de nº 101.550.367-50
Valor total: r$ 2.100,00
data: 11/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1308/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1308/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 11/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 862852
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1307/2022
Pae: 2022/1255478
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
dE BriNQUEdoS criaTiVoS EM SUcaTa”.
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 1005/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): Márcio dE oliVEira SaraiVa, inscrito(a) no cPf de nº 
712.485.362-15
Valor total: r$ 2.100,00
data: 11/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1307/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1307/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 11/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 862855

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1842 - cGP/FcP de 07 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 2022/1289861 – SEPB/ dli/ daf/ cGP/ fcP de 05/10/2022.

rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que representando a fundação cultural do Estado do 
Pará, por meio da diretoria de leitura e informação/ Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas, realizarão a organização do acervo para a reabertura 
da Biblioteca Pública de Palestina do Pará, no município de Palestina do 
Pará/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

darcY BarroSo da coSTa 6318223/ 2 Técnico em Gestão 
cultural

16/10 à 
22/10/2022 6 ½

 
aNa roSa daVid raMoS 57200804/ 1 Técnico em Gestão 

cultural

SEMiaS dE SoUZa araUJo 57193524/ 1 Técnico em Gestão 
cultural

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

Protocolo: 863012
Portaria Nº 1839 - cGP/FcP de 06 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 2022/1131798 – Gcll/ GaPrE/ daf/ cGP/ fcP de 02/09/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abai-
xo mencionado, que representando a fundação cultural do Estado do Pará 
e cine líbero luxardo, participará da 46ª Mostra internacional de cinema 
de São Paulo, visando à troca de experiências com diversas empresas do 
setor, bem como fechamento de parcerias com instituições e distribuidoras 
atuantes no mercado internacional e brasileiro, contribuindo, desta forma, 
para com a melhoria e excelência na qualidade do fundamental serviço 
sócio - cultural prestado pela fundação cultural do Pará e cine líbero lu-
xardo. o evento acontecerá na cidade de São Paulo/SP.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

MaUricio diaS da SilVa 57194586/ 1 assistente administrativo 19/10 à 
03/11/2022 15 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: 863006

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 08/2022 – dLi/FcP de 13 de outubro de 2022
a fundação cultural do Estado do Pará, instituída pela lei Estadual nº 
8.096 de 1º de janeiro de 2015, cNPJ nº 14.662.886/001-43, com sede à 
avenida Gentil Bittencourt, 650, Belém, Pará, cEP 66.035-340, torna pú-
blico o processo seletivo regulado pelo Edital Nº 008/2022 dli/fcP, de 06 
de outubro de 2022 - EdiTal dE cHaMaMENTo PÚBlico Para cESSÃo dE 
USo dE liVroS dE aUTorES ParaENSES Para BiBlioTEcaS PÚBlicaS 
ViNcUladaS ao SiSTEMa ESTadUal dE BiBlioTEcaS PÚBlicaS – SEBP; 
BiBlioTEcaS EScolarES (rEdE PÚBlica dE ENSiNo); BiBlioTEcaS 
HoSPiTalarES (rEdE PÚBlica dE SaÚdE) E BiBlioTEcaS PriSioNaiS, 
o qual obedecerá às normas presentes no próprio instrumento convoca-
tório, da lei federal nº 8.666 de 1993 e demais legislações pertinentes, 
(Processo PaE nº 2022/1250129).
o presente chamamento tem por objeto a realização da cessão de uso de 
obras/títulos de autores paraenses, visando a ampliação do acervo utili-
zado nos espaços de leitura, promovendo e valorizando a literatura e a 
história paraense, bem como, garantindo o livre acesso à leitura e à in-
formação em bibliotecas públicas municipais, bibliotecas escolares (rede 
pública), bibliotecas hospitalares da rede pública e bibliotecas de casas de 
ressocialização e prisionais.
PErÍodo dE iNScriÇÃo: 13/10/2022 até às 23h59 de 13/10/2023.
de acordo com o item 7.1 do Edital dli/fcP Nº 08/2022- dli/fcP, torna-
mos pública a comissão de avaliação das inscrições:
- dENiSE GUioMar fraNco lEal doS SaNToS, matrícula nº 560860/0; 
suplente SEMiaS dE SoUZa araÚJo, matrícula nº 57193524;
- MariNildE cHaVES BarBoSa, matrícula nº 57193519/1; suplente liN-
dalVa caMPoS dE alMEida, matrícula nº 5281296/2;
- SiMoNE Maria MaToS MorEira, matrícula 2004410/1; suplente aNa 
roSa daVid raMoS, matrícula nº 57200804/1.
a íntegra deste edital com os respectivos anexos estará disponível no en-
dereço eletrônico da fcP (www.fcp.pa.gov.br), a partir da publicação no 
Diário Oficial do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 863000
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..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 203/2022 - FcG de 11.10.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNSidEraNdo os autos do processo nº. 2022/1284513;
rESolVE:
dESiGNar o servidor aNGElo SaNToS do roSario – auxiliar operacio-
nal - if nº. 5906109/1, para substituir em virtude de férias, no período de 
10.10.2022 a 08.11.2022 a servidora Marcia aSSUNÇÃo PErEira – co-
ordenadora de finanças - if nº. 5074142/2.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 862916

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato
Nº coNtrato:06/2020
ProcESSo N°: 2022/1134040
objeto: Serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva.
Vigência: 90 dias
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 05.575.916/0001-93
coNTraTado: l M MoTa SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS lTda
cNPJ N°: 06.336.443/0001-34
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Elemento de despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros PJ.
fonte: 0101
Belém (Pa), 13 de outubro de 2022.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 863322

.

.

diÁria
.

Portaria nº 774 de 11 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1305007/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia),
que se deslocou para o município de oriximiná no período de 10 a 12
de outubro de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo
do Estado do Pará.
NoME: rodriGo PiNHEiro rodriGUES
MaTrÍcUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.
Portaria nº 773 de 11 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1304973/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia),
que se deslocou para o município de oriximiná no período de 10 a 12
de outubro de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo
do Estado do Pará.
NoME: criSTiaNi SoUSa do roSário
MaTrÍcUla: 5909968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 863310

Portaria nº 775 de 13 de oUtUBro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
35.140 de 04 de outubro de 2022. considerando o que dispõe os arts. 74 
a 76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE: coNcEdEr férias regulamentares, ao servidor abaixo relaciona-
do, referente ao mês de oUTUBro de 2022. 

MatricULa NoMe carGo GoZo aQUisitiVo

5958199/1
flaVia MorEira Garcia 

dE liMa 
aSSESSor dE 
iMPrENSa i

13/10/2022 a 
27/10/2022 2021/2022

dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira 
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo

Protocolo: 863375
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: aNa cElia MElo dE araUJo
coNcESSao: 4 diaS
PEriodo: 28/02/20 a 02/03/20
MaTricUla: 5888084/4 carGo: Prof
loTacao: EE NaGiB MaTNi/BElEM
laUdo MÉdico: 67339
NoME: aNa cElia MElo dE araUJo
coNcESSao: 4 diaS
PEriodo: 28/02/20 a 02/03/20
MaTricUla: 5888084/3 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE aNToNio coSTa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 67339
NoME: aNa criSTiNa GoMES da SilVa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 04/04/22 a 03/05/22
MaTricUla: 5784107/2 carGo: Prof
loTacao: EE alM TaMaNdarE/BElEM
laUdo MÉdico: 89364
NoME: dUlciNEidE do Socorro BriTo doS SaNToS
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 04/02/22 a 03/06/22
MaTricUla: 6020232/1 carGo: EScr daTil
loTacao: 11ª UrE/STa iZaBEl Para
laUdo MÉdico: 89592
NoME: fraNciSco EVEraldo fErrEira da GaMa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 02/03/22 a 30/05/22
MaTricUla: 5499860/2 carGo: Prof
loTacao: EE cloTildE PErEira/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 89601
NoME: lEda Maria dE araUJo liMa
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 29/03/22 a 24/09/22
MaTricUla: 5900574/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE Joao SaNToS/caPaNEMa
laUdo MÉdico: 89593
NoME: raiMUNda diaS da coSTa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 10/03/22 a 07/06/22
MaTricUla: 57212808/1 carGo: SErVENTE
loTacao: EE S fraNciSco XaViEr/aBaETETUBa
laUdo MÉdico: 89596
NoME: THaiS dE SoUSa aBUd
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 16/04/22 a 14/07/22
MaTricUla: 57212624/2 carGo: Prof
loTacao: cE cElSo rodriGUES/STo aNToNio TaUa
laUdo MÉdico: 89597
NoME: WaNia criSTiNa dE aZEVEdo oliVEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/12/21 a 28/02/22
MaTricUla: 5253543/4 carGo: TEc GESTao
loTacao: EE Barao rio BraNco/BElEM
laUdo MÉdico: 83299
NoME: WaNia criSTiNa dE aZEVEdo oliVEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/03/22 a 31/05/22
MaTricUla: 5253543/4 carGo: TEc GESTao
loTacao: EE Barao rio BraNco/BElEM
laUdo MÉdico: 89571

Protocolo: 863064
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aldEiSa caMPoS MoNTEiro SPiNElli
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 21/03/22 a 18/06/22
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MaTricUla: 5216184/2 carGo: Prof
loTacao: dEParT EdUc aTiV fiSicaS/BElEM
laUdo MÉdico: 89436
NoME: aNa criSTiNa loPES BorGES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 21/04/22 a 19/07/22
MaTricUla: 5769191/2 carGo: Prof
loTacao: EE laMEira BiTENcoUrT/MaG BaraTa
laUdo MÉdico: 89433
NoME: Madai da cUNHa oliVEira
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 20/02/22 a 19/06/22
MaTricUla: 54188090/2 carGo: Prof
loTacao: EE dE TESSaloNica/iriTUia
laUdo MÉdico: 89300
NoME: rUTH fraNca PiNHEiro da SilVa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 19/02/22 a 19/05/22
MaTricUla: 5777461/2 carGo: Prof
loTacao: EE PiTaGoraS/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89304

Protocolo: 863065

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 263/2022 - saLe/sedUc, de 06 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Ederaldo de Sá da Silva, matrícula n.º 
6004466-1, cPf n.º 135.489.212-72 para atuar como fiscal Titular do 
contrato Público nº 186/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc e a empresa associação dos Pequenos Produtores 
rurais da comunidade de Boa Esperança - araJiVU, que tem por objeto a 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas organizações - loTE 06, para o atendimento do 
Programa Nacional de alimentação Escolar/PNaE, destinados aos alunos da 
rede Estadual da Educação Básica de 16 (dezesseis) municípios do Estado 
do Pará, que não assinaram o termo de anuência em 2021.
art. 2º - designar a servidora Benedete Moraes Santiago, matrícula n.º 
305600-1, cPf n.º 092.641.672-34 para atuar como fiscal Suplente do 
contrato Público nº 186/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc e a empresa associação dos Pequenos Produtores 
rurais da comunidade de Boa Esperança - araJiVU, que tem por objeto a 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas organizações - loTE 06, para o atendimento do 
Programa Nacional de alimentação Escolar/PNaE, destinados aos alunos da 
rede Estadual da Educação Básica de 16 (dezesseis) municípios do Estado 
do Pará, que não assinaram o termo de anuência em 2021.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 05/10/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 862953
Portaria N.º 264/2022 - saLe/sedUc, de 06 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor antônio José de Souza rodrigues, matrícula 
n.º 57212349/1, para atuar como fiscal Titular do contrato Público nº 
269/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEdUc e 
a empresa lar e cozinha comercial lTda, cNPJ n.º 32.183.517/0001-50, 
que tem por objeto a aquisição de equipamentos, destinados às escolas de 
educação em tempo integral e educação básica, abrangendo as unidades 
de ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e 
educação profissional da rede educacional do Estado do Pará.
art. 2º - designar o servidor Marcos Hernane Munhoz costa, matrícula 
n.º 771082/1, para atuar como fiscal Suplente do contrato Público nº 
269/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEdUc e 
a empresa lar e cozinha comercial lTda, cNPJ n.º 32.183.517/0001-50, 
que tem por objeto a aquisição de equipamentos, destinados às escolas de 
educação em tempo integral e educação básica, abrangendo as unidades 
de ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e 
educação profissional da rede educacional do Estado do Pará.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 03/10/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 862956
Portaria N.º 265/2022 - saLe/sedUc, de 06 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Evanildo Barbosa Bahia, matrícula n.º 
6012345/1, para atuar como fiscal Titular do contrato Público nº 
270/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEdUc e 
a empresa BZ comércio e Serviços EirEli, cNPJ n.º 41.278.336/0001-06, 
que tem por objeto a aquisição de equipamentos, destinados às escolas de 
educação em tempo integral e educação básica, abrangendo as unidades 
de ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e 
educação profissional da rede educacional do Estado do Pará.
art. 2º - designar o servidor José Maria rodrigues ribeiro, matrícula 
n.º 942049/1, para atuar como fiscal Suplente do contrato Público nº 
270/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEdUc e 
a empresa BZ comércio e Serviços EirEli, cNPJ n.º 41.278.336/0001-06, 

que tem por objeto a aquisição de equipamentos, destinados às escolas de 
educação em tempo integral e educação básica, abrangendo as unidades 
de ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e 
educação profissional da rede educacional do Estado do Pará.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 03/10/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 862957
.

errata
.

errata ao Protocolo: 826297
contrato de Prestação de serviços nº 160/2022– sedUc/ saraM - 
serViÇos esPeciaLiZados Ltda - Me
onde se Lê
cód. 22181-3 - aux. administrativo
Leia-se:
cód. 24316-7 – assistente administrativo
Publicado no doE de nº 35.040 em 11/07/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 863332
errata ao Protocolo: 853026
contrato de aquisição nº 168/2022– sedUc/ cooPeratiVa dos 
aGricULtores FaMiLiares de MaritUBa
onde se Lê
item 03 - código 01872-6
Leia-se:
item 03 - código 018721-6 (alface lisa)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 863340
errata ao Protocolo: 853099
contrato de aquisição nº 187/2022– sedUc/ cooPeratiVa de 
eXtraÇÃo e deseNVoLViMeNto aGrÍcoLa de BarcareNa
onde se Lê
item 03 - código 01872-6
item 12 - código 010236-9 (limão)
Leia-se:
item 03 - código 018721-6 (alface lisa)
item 12 - código 010482-5 (farinha de tapioca)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 863260
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 8
contrato: 355/2017
objeto do contrato: construção de escolas com 06 (seis) salas de aula nas 
aldeias Missão São francisco e Sai cinzas no município de Jacareacanga/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quinta - da Vigência do con-
trato original.
concorrência Pública nº 08/2017- cEl/Nlic/SEdUc
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.
contratada: casa Branca construções Eireli. cNPJ. 11.159.487/0001-76, 
com sede na rua dos Pariquis, nº 3001, Sala 309, cEP.: 66.040-045, cre-
mação, Belém/Pa.
data de assinatura: 03/10/2022
Vigência: 04/10/2022 a 03/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 863104
termo aditivo: 6
contrato: 021/2016
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na av. São Pedro 
s/n, vila de São Joaquim de itaquara, município de Baião/Pa, para funcio-
namento da EEEf. Esmael alves de Souza Baião/Pa.
objeto do aditivo: alterar cláusula Sétima - do Prazo de Vigência, prorro-
gando sua vigência por mais 12 (meses).
dispensa de licitação nº 022/2016-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 ação: 231789 funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
3390.39.
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.
locadora: associação de desenvolvimento comunitário de ituquara – adE-
ciP, cNPJ Nº 22.954.317/0001-08, localizado na Praça Nossa Senhora do 
rosário, s/n, cEP: 68.465-000, interior, Baião/Pa.
data de assinatura: 20/09/2022
Vigência: 21/09/2022 a 21/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala Santos de aragão/diretora administra-
tiva e financeira.

Protocolo: 863100
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º505035/2022
dispensa de licitação: 053/2022-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e o senhor oscar Melo e Silva.
objeto: locação de imóvel na Vila de carapajó, cEP 68.4000-000, came-
tá/Pa. Pertencente ao senhor oscar Melo e Silva, sob o cPf: 715.382.242-
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91, para funcionamento das turmas M1Mr02 e M1Tr03 da EEEM. Padre 
João Boonekamp.
Valor Mensal: r$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais)
Valor anual: r$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 11/10/2022
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: 053/2022-Nlic/SEdUc dispensa de licitação: 
053/2022
raTifico  a  diSPENSa  dE  liciTaÇÃo,  com  base  na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica  nº 1586/2022 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
11/10/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 862941

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo do
PreGÃo eLetrÔNico Nº 03/2022 NLic/sedUc
Processo nº 2021/862792-PaE
objeto: aquisição de Material Esportivo e Paraesportivo, para atender as 
necessidades da Secretaria adjunta de Ensino - SaEN, conforme as espe-
cificações, quantitativos e condições constantes no Termo de  Referência. 

tB de Moraes coMÉrcio VareJista de tecidos
c.N.P.J: 26.014.457/0001-49

iteNs Valor Unitário Valor total
item 01 r$ 95,00   r$ 5.700,00
item 02 r$ 350,00   r$ 4.200,00
item 03 r$ 200,00   r$ 2.400,00
item 04 r$ 200,00   r$ 2.400,00
item 06 r$ 35,47   r$ 6.384,60
item 09 r$  45,00  r$ 450, 00
item 12   r$  19,83   r$ 2.379,60
item 13   r$ 2,38   r$ 1.428,00
item 14 r$  27,85   r$ 334,20
item 15 r$ 165,00   r$ 1.980,00
item 16 r$  45,00   r$ 1.080,00
item 19  r$ 7,33   r$ 439, 80
item 22 r$ 245,00  r$ 14.700,00
item 23 r$  18,50 r$  1.110, 00
item 24 r$  25,00 r$ 1.500, 00
item 25 r$  37,00   r$ 1.110,00

Valor GloBal doS iTENS   r$ 47.596,20
 

LaNce Norte distriBUidora de eQUiPaMeNtos eLetro-eLetrÔNicos Ltda-Me
c.N.P.J:  11.235.712/0001-06

item 08 r$ 2.400,00   r$ 28.000,00
Valor GloBal doS iTENS  r$ 28.000,00

    
 

GaMa coMÉrcio de eQUiPaMeNtos
c.N.P.J:  18.255.981/0001-83

item 11 r$ 995,00   r$ 17.910,00
Valor GloBal doS iTENS  r$ 17.910,00

    

Valor ToTal da liciTaÇÃo:  r$ 93.506,20
oBS: itens fracassados: 05,07,10,17,18,20 e 21
Belém/Pa, 04 de outubro de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Homologadora

Protocolo: 863315
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 54238/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicitamos o referido suprimento, para realizar MaNUTEN-
ÇÃo E coNSErVaÇÃo dE BENS E iMÓVEiS e MaNUTENÇÃo E coNSErVa-
ÇÃo dE EQUiPaMENToS.
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
cPf: 67196675215
NoME: NiSlENE doS SaNToS PEiXoTo

MaTrÍcUla: 57196995
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339036
Valor: r$ 2000,00
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 862841
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55242/2022
oBJETiVo: Solicita diáriaS, para instruir Processo adminsitrativo discipli-
nar - Pad, e apurar denúncias de possíveis irregularidades, para o Municí-
pio de acará/Pa, no período de 07 à 11/11/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / acara / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
acara / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNo Maia BaTiSTa
MaTrÍcUla: 55588073
cPf: 89625544291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862830
Portaria de diarias No. 55243/2022
oBJETiVo: Solicita diáriaS, para instruir Processo adminsitrativo discipli-
nar - Pad, e apurar denúncias de possíveis irregularidades, para o Municí-
pio de acará/Pa, no período de 07 à 11/11/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / acara / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
acara / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862827
Portaria de diarias No. 55240/2022
oBJETiVo: Solicita diáriaS, para instruir Processo administrativo discipli-
nar - Pad, para apurar denúncias de possíveis irregularidades, conforme, 
no Município de acará/Pa, no período de 07 à 11/11/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / acara / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
acara / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa PaUla MENdoNca dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54182576
cPf: 57790744291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862828
Portaria de diarias No. 55241/2022
oBJETiVo: Solicita diáriaS, para instruir Processo adminsitrativo discipli-
nar - Pad, e apurar denúncias de possíveis irregularidades, para o Municí-
pio de acará/Pa, no período de 07 à 11/11/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / acara / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
acara / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cElia rEGiNa SoUZa da crUZ
MaTrÍcUla: 761303
cPf: 16909194268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862829
Portaria de diarias No. 55237/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para instruir Processo administrativo 
disciplinar - Pad, para o Município de SaNTarÉM, no período de 17 a 
21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGiNa SarMaNHo SiQUEira
MaTrÍcUla: 301973
cPf: 10913319287
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862817
Portaria de diarias No. 55238/2022
oBJETiVo: Solicita diáriaS, para instruir Processo adminsitrativo disci-
plinar - Pad, no Município de SaNTarÉM, no período de 17 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNE dE NaZarE SilVa carValHo
MaTrÍcUla: 57212403
cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862818
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Portaria de diarias No. 55239/2022
oBJETiVo: Solicita diáriaS, para instruir Processo adminsitrativo disci-
plinar - Pad, no Município de SaNTarÉM, no período de 17 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria JoSE SilVa do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5090580
cPf: 33052387200
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862820
Portaria de diarias No. 55231/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para instruir Processo administrativo 
disciplinar - Pad, para o município de GoiaNÉSia e TailÂNdia, no período 
de 17/10 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNESia do Para / 17/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 2
GoiaNESia do Para / TailaNdia / 19/10/2022 - 21/10/2022 Nº diá-
rias: 2
TailaNdia / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MaTrÍcUla: 454745
cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862821
Portaria de diarias No. 55232/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para instruir Processo administrativo 
disciplinar - Pad, para o município de GoiaNÉSia e TailÂNdia, no período 
de 17/10 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNESia do Para / 17/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 2
GoiaNESia do Para / TailaNdia / 19/10/2022 - 21/10/2022 Nº diá-
rias: 2
TailaNdia / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNTao SiMoES
MaTrÍcUla: 57229140
cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa

Protocolo: 862822
Portaria de diarias No. 55233/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para instruir Processo administrativo 
disciplinar - Pad, para o município de GoiaNÉSia e TailÂNdia, no período 
de 17/10 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNESia do Para / 17/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 2
GoiaNESia do Para / TailaNdia / 19/10/2022 - 21/10/2022 Nº diá-
rias: 2
TailaNdia / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro
MaTrÍcUla: 5897320
cPf: 90649982215
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862823
Portaria de diarias No. 55234/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para instruir Processo administrativo 
disciplinar - Pad, para o município de GoiaNÉSia e TailÂNdia, no período 
de 17/10 à 21/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNESia do Para / 17/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 2
GoiaNESia do Para / TailaNdia / 19/10/2022 - 21/10/2022 Nº diá-
rias: 2
TailaNdia / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldir dE frEiTaS fErrEira
MaTrÍcUla: 57209442
cPf: 23665548268
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 862824
Portaria de diarias No. 55223/2022
oBJETiVo: coNSidEraNdo o PEdido dE rEaliZaÇÃo dE ViSiTa Para 
aValiaÇÃo iNTElEcTUaiS, EMocioNaiS E SociaiS do SErVidor daVid 
WENdEr da SilVa coUTo loTado Na EScola dEoclEciaNo alVES Mo-
rEira No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia (PaE 2022/629675).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 17/10/2022 - 22/10/2022 Nº diárias: 5
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 22/10/2022 - 22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaX cHarlES lEal fraGoSo
MaTrÍcUla: 5902674
cPf: 65817362287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior cPf: 96907347253

Protocolo: 862898

Portaria de diarias No. 55247/2022
oBJETiVo: conduzir servidoras para realizar assessoramento técnico aos 
profissionais lotados nas bibliotecas das Unidades Escolares dos municípios 
de concórdia do Pará, aurora do Pará e capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 13/10/2022 - 15/10/2022 Nº diárias: 2
coNcordia do Para / aUrora do Para / 15/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 2
aUrora do Para / caPiTao Poco / 17/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 3
caPiTao Poco / BElEM / 20/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo: EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 862877
Portaria de diarias No. 55246/2022
OBJETIVO: Assessoramento técnico aos profissionais lotados nas bibliote-
cas das Unidades Escolares dos municípios de concórdia do Pará, aurora 
do Pará e capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 13/10/2022 - 15/10/2022 Nº diárias: 2
coNcordia do Para / aUrora do Para / 15/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 2
aUrora do Para / caPiTao Poco / 17/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 3
caPiTao Poco / BElEM / 20/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria VaNdErlEia da lUZ MaciEl
MaTrÍcUla: 6400213
cPf: 27791874253
carGo/fUNÇÃo: aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 862874
Portaria de diarias No. 55245/2022
OBJETIVO: Assessoramento técnico aos profissionais lotados nas bibliote-
cas das Unidades Escolares dos municípios de concórdia do Pará, aurora 
do Pará e capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 13/10/2022 - 15/10/2022 Nº diárias: 2
coNcordia do Para / aUrora do Para / 15/10/2022 - 17/10/2022 Nº diárias: 2
aUrora do Para / caPiTao Poco / 17/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 3
caPiTao Poco / BElEM / 20/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dE NaZarE TriNdadE NEVES filHa
MaTrÍcUla: 57190799
cPf: 66917751200
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 862870
Portaria de diarias No. 55244/2022
OBJETIVO: Assessoramento técnico aos profissionais lotados nas bibliote-
cas das Unidades Escolares dos municípios de concórdia do Pará, aurora 
do Pará e capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcordia do Para / 13/10/2022 - 15/10/2022 Nº diárias: 2
coNcordia do Para / aUrora do Para / 15/10/2022 - 17/10/2022 Nº 
diárias: 2
aUrora do Para / caPiTao Poco / 17/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 3
caPiTao Poco / BElEM / 20/10/2022 - 20/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro MarQUES dE carValHo
MaTrÍcUla: 57211091
cPf: 58764720268
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 862867

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 8860/2022 de 06/10/2022
Nome:aNdrEa liMa dE SoUSa coZZi
Matrícula:57208833/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:26/09/22 a 24/11/22
Triênios:19/11/17 a 23/06/22
Portaria Nº. 8859/2022 de 06/10/2022
Nome:MarcEllE criSTiNa alMEida dE oliVEira
Matrícula:5892986/2cargo:Professor
lotação:centro de Educação de Jovens e adultos/Santarem
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:29/12/14 a 28/12/17
Portaria Nº. 8858/2022 de 06/10/2022
Nome:MilENa criSTiNa SiQUEira dE SoUSa
Matrícula:54187902/2cargo:assist.administ.
lotação:EE Pe Benedito chaves/Belém
Período:01/08/22 a 30/08/22
Triênios:08/10/04 a 07/10/07
Portaria Nº. 8826/2022 de 05/10/2022
Nome:GUioMar da coSTa GoNÇalVES
Matrícula:6027610/1cargo:Servente
lotação:3 UrE/abaetetuba
Período:01/10/22 a 29/11/22 – 30/11/22 a 28/01/22
Triênios:01/03/04 a 28/02/07 – 01/03/07 a 28/02/10
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Portaria nº.8856/2022 de 06/10/2022
Nome:SHirlEY Sa GalENdE
Matrícula:5684382/1cargo:Professor
lotação:EE. Prof. Palmira Gabriel/icoaraci
Período:04/10/22 a 02/12/22 – 03/12/22 a 31/01/23
Triênios:22/01/97 a 21/01/00 – 22/01/00 a 21/01/03
Portaria nº.00/2022 de 06/10/2022
Nome:JUliE roSE carValHo da foNSEca
Matrícula:5894947/1cargo:ass. administrativo
lotação:EE. Profº Temístocles araújo/Belém
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:14/09/17 a 18/04/22
Portaria nº.8846/2022 de 06/10/2022
Nome:aNTÔNia Maria cordEiro doS SaNToS
Matrícula:5189292/3cargo:Professor
lotação:UT alvares de azevedo/Belém
Período:27/10/22 a 25/12/22 – 26/12/22 a 23/02/23
Triênios:14/03/12 a 13/03/15 – 14/03/15 a 13/03/18
Portaria nº.8857/2022 de 06/10/2022
Nome:rUTH PiNHEiro dE araÚJo
Matrícula:57209895/1cargo:Servente
lotação:EEEf cidade de dom Bosco/castanhal
Período:01/11/22 a 30/12/22 – 31/12/22 a 28/02/23
Triênios:29/12/08 a 28/12/11 – 29/12/11 a 28/12/14
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:8939/2022 de 06/10/2022
Nome: Maria do carMo PaSSoS da coSTa
Matrícula:57209047/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci
Portaria nº.:8940/2022 de 06/10/2022
Nome: roBErTo cESar dE araUJo SilVa
Matrícula:57209124/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.:8941/2022 de 06/10/2022
Nome: BrUNo Maia BaTiSTa
Matrícula:55588073/2 Período:25/11/22 à 24/12/22Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:8862/2022 de 06/10/2022
Nome: adriaNa PiNHEiro ViEira
Matrícula:5949737/1 Período:02/01/23 à 20/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de cadastro/Belém
Portaria nº.:822/2022 de 04/10/2022
Nome: MaGNa aBraNTES rodriGUES
Matrícula:8042943/1 Período:01/11/22 à 15/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benicio lopes/castanhal
Portaria nº.:823/2022 de 04/10/2022
Nome: Erica fariaS da SilVa
Matrícula:57174919/1 Período:01/11/22 à 15/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Benicio lopes/castanhal
Portaria nº.:293/2022 de 06/10/2022
Nome: NilcilENE MarTiNS aZEVEdo
Matrícula:57218665/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2020
Unidade:EEEfM.Prado lopes/curralinho
Portaria nº.:184/2022 de 07/10/2022
Nome: MarlUcia SilVa SoUSa
Matrícula:57234551/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EE castro alves/Santa Maria das Barreiras
Portaria nº.:204/2022 de 30/09/2022
Nome: JoarllES GoNZaGa da SilVa
Matrícula:57234038/1 Período:28/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM anunciada chaves/Goianesia
Portaria nº.:50/2022 de 07/10/2022
Nome: roBSoN da SilVa caValcaNTE
Matrícula:5942953/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Thiago Gonçalves de Souza/Tucuma
Portaria nº.:8791/2022 de 05/10/2022
Nome:Maria JaNETE SoarES cHaVES
Matrícula:57216011/2Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre Pietro Gerosa/ananindeua
Portaria nº.:8792/2022 de 05/10/2022
Nome:Maria alaidE daMaScENo carValHo
Matrícula:5942190/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Padre Pietro Gerosa/ananindeua
Portaria nº.:8793/2022 de 05/10/2022
Nome:aNdrEa SilVa dE liMa
Matrícula:5465044/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.:8794/2022 de 05/10/2022
Nome:lUcilia rUY SEcco ciNTra
Matrícula:5901892/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Paes de carvalho/Belém
Portaria nº.:369/2022 de 19/08/2022
Nome:MaridalVa doS SaNToS SoUZa
Matrícula:57208716/1 Período:11/11/22 à 25/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre angelo Moretti/ourém
Portaria nº.:405/2022 de 02/09/2022
Nome:Maria BENEdiTa alMEida raMoS
Matrícula:57210717/1 Período:16/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. João Santos/capanema

Portaria nº.:422/2022 de 22/09/2022
Nome:SaNdro da coSTa loBaTo
Matrícula:57210660/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Jonathas Pontes athias/Peixe-Boi
Portaria nº.:444/2022 de 19/09/2022
Nome:roSENi SaNTa BriGida BorGES
Matrícula:57211136/1 Período:04/12/22 à 02/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Padre dubois/Salinópolis
Portaria nº.:446/2022 de 23/09/2022
Nome: JoSÉ EdUardo caMara doS SaNToS
Matrícula:57210713/1 Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Padre dubois/Salinópolis
Portaria nº.:450/2022 de 19/09/2022
Nome:JoÃo alEX MacaPUNa NUNES
Matrícula:57234027/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre dubois/Salinópolis
Portaria nº.:453/2022 de 27/09/2022
Nome:fErNaNdo corrEa da coSTa JUNior
Matrícula:57226477/3 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. rosa carrera/Santarém Novo
Portaria nº.:454/2022 de 27/09/2022
Nome:fraNciSca rodriGUES da SilVa
Matrícula:57213002/1 Período:14/12/22 à 12/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. rosa carrera/Santarém Novo
Portaria nº.:464/2022 de 29/09/2022
Nome:adriaNa PiNTo do ESPiriTo SaNTo
Matrícula:57211393/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Tiradentes/Salinópolis
Portaria nº.:292/2022 de 21/09/2022
Nome:aMÉrica do Socorro TaVarES fUrTado
Matrícula:57208294/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:cE. Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:265/2022 de 13/09/2022
Nome:JoHN WiliaMES BiTENcoUrT da coSTa
Matrícula:57209960/1 Período:23/11/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria nº.:293/2022 de 21/09/2022
Nome: roSEaNa MarQUES do NaSciMENTo
Matrícula:57234073/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:cE. Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:1346/2022 de 19/09/2022
Nome: alcY PErEira MoraES
Matrícula:5891979/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo Trabalhador/abaetetuba
Portaria nº.:1353/2022 de 19/09/2022
Nome:Maria diVaNil MoNTEiro MorEira
Matrícula:5892048/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. cristo Trabalhador/abaetetuba
Portaria nº.:1510/2022 de 19/09/2022
Nome:carMEM rEGiNa dE liMa cardoSo
Matrícula:5891958/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. cristo Trabalhador/abaetetuba
Portaria nº.:1511/2022 de 19/09/2022
Nome:claUdETE rodriGUES loBaTo
Matrícula:57218324/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:1356/2022 de 19/09/2022
Nome: rollYElSoN dE liMa SoUSa
Matrícula:5892081/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. cristo Trabalhador/abaetetuba
Portaria nº.:312/2022 de 28/09/2022
Nome: roSalia da SilVa araÚJo
Matrícula:6035922/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre José delgardes/Barcarena
Portaria nº.:304/2022 de 27/09/2022
Nome:VaNda HElENa diaS MaciEl liMa
Matrícula:972215/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª carmem cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria nº.:303/2022 de 27/09/2022
Nome:ValEria da SilVa BriTo
Matrícula:57231258/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. acy de Jesus Barros Pereira/Barcarena
Portaria nº.:305/2022 de 27/09/2022
Nome:ariSSilVia lEMoS dE MacEdo
Matrícula:563960/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. José Maria Machado/Barcarena
Portaria nº.:15/2022 de 24/08/2022
Nome:GENEr GoMES dE arÚJo
Matrícula:57208264/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. ademar Nunes de Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.:298/2022 de 23/09/2022
Nome:Maria fraNciSca riBEiro corrEa
Matrícula:5902809/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profº leonidas Monte/abaetetuba
Portaria nº.:297/2022 de 23/09/2022
Nome: Maria do Socorro QUarESMa E SilVa
Matrícula:5298148/2 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade: 3ª UrE/ abaetetuba
Portaria nº.:301/2022 de 23/09/2022
Nome:VEra lUcia dE araÚJo QUarESMa
Matrícula:5902181/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade: EE. Profº Basilio de carvalho/abaetetuba
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Portaria nº.:300/2022 de 23/09/2022
Nome: rilMa fErrEira dE araÚJo
Matrícula:5240263/2 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profº Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:299/2022 de 23/09/2022
Nome:Maria roNildi fariaS dE VilHENa
Matrícula:57208322/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profº Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:269/2022 de 13/09/2022
Nome:adriaNa do Socorro frEiTaS GoMES
Matrícula:57210126/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Eduardo angelim/Barcarena
Portaria nº.:1518/2022 de 19/09/2022
Nome:Maria BETHaNia SilVa doS SaNToS
Matrícula:5844274/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Maria oscarina Silva Pereira/abaetetuba
Portaria nº.:318/2022 de 04/10/2022
Nome:MarTa dE MESSiaS lira MacHado
Matrícula:5901591/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Educação Tecnológica do estado do Pará/Tailândia
Portaria nº.:1527/2022 de 19/09/2022
Nome:roSaNE diaS da SilVa
Matrícula:7060007/1 Período:18/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria nº.:312/2022 de 28/09/2022
Nome: roSalia da SilVa araUJo
Matrícula:6035922/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre José delgardes/Barcarena
Portaria nº.:282/2022 de 16/09/2022
Nome: MarcilENE VEloSoS dE MoraiS da SilVa
Matrícula:947660/2 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM. delcimar alves d Silva/Tailândia
Portaria nº.:313/2022 de 29/09/2022
Nome:MarilENE GoMES GoNÇalVES
Matrícula:57234070/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria nº.:1512/2022 de 19/09/2022
Nome:lUiZ NaZarENo NErY fEliX
Matrícula:57203577/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profº Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria nº.:307/2022 de 03/10/2022
Nome:roSiaNE ViEGaS cardoSo
Matrícula:5900544/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2020
Unidade:EE.complexo Educ. e Teraup. casa Bem Te Vi/abaetetuba
Portaria nº.:306/2022 de 03/10/2022
Nome: EdiNEia foNSEca loBaTo
Matrícula:5891957/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Enedina Sampaio Melo/igarapé-Miri
Portaria nº.:1514/2022 de 19/09/2022
Nome:JaNicE NoGUEira MarGalHo
Matrícula:6009266/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1526/2022 de 19/09/2022
Nome:criSTiaNo liMa GoMES
Matrícula:57215751/1 Período:18/12/22 à 16/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1519/2022 de 19/09/2022
Nome: diNaldo fErrEira BarBoSa
Matrícula:57211964/1 Período:24/12/22 à 22/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª oscarina Silva Pereira/abaetetuba
Portaria nº.:1525/2022 de 19/09/2022
Nome:aNa BriGida carValHo E SilVa
Matrícula:607053/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profº Bernardino Pereira de Barros/
Portaria nº.:1520/2022 de 19/09/2022
Nome:MarcElo PiNHEiro fariaS
Matrícula:57211985/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Maria oscarina Silva Pereira/abaetetuba
Portaria nº.:1522/2022 de 19/09/2022
Nome:MariNEidE GoMES riBEiro
Matrícula:5901610/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria nº.:1521/2022 de 19/09/2022
Nome:THaYaNE KarolYNE MiraNda aBrEU SENa
Matrícula:57234425/1 Período:26/11/22 à 25/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Maria oscarina Silva Pereira/abaetetuba
Portaria nº.:1523/2022 de 19/09/2022
Nome: aYla daNiEllY dE MoraES SaNToS
Matrícula:5901621/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:1524/2022 de 19/09/2022
Nome:cHEEVEr da SilVa PErEira
Matrícula:5891964/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM irmã Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.:474/2022 de 05/10/2022
Nome:HElio dE liMa SilVa
Matrícula:54197719/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. dr. inácio Koury Gabriel Neto/castanhal
Portaria nº.:205/2022 de 05/10/2022
Nome:WaNdo ValENTE SilVa
Matrícula:5892440/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:16ª UrE/Tucuruí

Portaria nº.:8947/2022 de 11/10/2022
Nome:iNGrEd dE loUrdES PErEira
Matrícula:54196697/2 Período:20
/10/22 à 18/11/22Exercício:2017
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:8948/2022 de 11/10/2022
Nome:iNGrEd dE loUrdES PErEira
Matrícula: 54196697/2 Período:19/11/22 à 02/01/23Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:8949/2022 de 11/10/2022
Nome:iNGrEd dE loUrdES PErEira
Matrícula: 54196697/2 Período:03/01/23 à 16/02/23Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:8951/2022 de 11/10/2022
Nome: iNGrEd dE loUrdES PErEira
Matrícula: 54196697/2 Período:03/04/23 à 17/05/23Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:8952/2022 de 11/10/2022
Nome: iNGrEd dE loUrdES PErEira
Matrícula: 54196697/2 Período:18/05/23 à 01/06/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:8950/2022 de 11/10/2022
Nome: iNGrEd dE loUrdES PErEira
Matrícula:54196697/2 Período:17/02/23 à 02/04/23Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
retiFicar LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.:8944/2022 de 11/10/2022
Retificar na PORTARIA nº 003818/2011 de 30/03/2011,que concedeu 
60 dias de licença Especial, o Triênio de 08/01/2007 a 07/01/2010 para 
16/05/2003 a 15/05/2006, no Período de 02/05/2011 a 30/06/2011, a 
servidora iZaBEl do ESPiriTo SaNTo Gordo, matricula 656720/2, 
Professor, lotada na Seção Cadastro do Interior/Belém, para fins de 
regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria nº.:8855/2022 de 06/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 008495/2022 de 28/09/2022, que 
concedeu 60 dias de licença Especial, no período de 03/10/2022 a 
01/12/2022,referente ao Triênio de 14/09/2017 a 13/09/2020,a servidora 
JUliE roSE carValHo da foNSEca , matricula nº 5894947/1, assistente 
administrativo, lotada na EE. Profº Temístocles araújo/Belém.
Portaria nº.:8825/2022 de 05/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 6993/2022 de 05/10/2022, que concedeu 
60 dias de licença especial, nos períodos de 01/10/2022 à 29/11/2022 
e de 30/11/2022 a 28/01/2023, referente ao trienio 01/03/2004 a 
28/02/2007, a servidora GUioMar da coSTa GoNÇalVES,matricula 
6027610/1,Servente,lotada na 3 UrE/abaetetuba.
errata
errata na Portaria nº.:8722/2022 de 04/10/2022
Nome:aNGEla Maria alMEida daMaScENo
onde se lê:Triênios:01/04/2006 a 31/03/1999
Leia-se:Triênios:01/04/1996 a 31/03/1999
Publicada no Diário Oficial nº. 34145 de 07/10/2022

Protocolo: 863295
GoVerNo do estado do ParÁ
coNseLHo estadUaL de edUcaÇÃo
eMeNta de resoLUÇÕes - 2022
resoLUÇÃo Nº 210 de 05 de seteMBro de 2022.
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo doS cUrSoS TÉcNicoS EM: ENfErMaGEM, aNáliSES 
clÍNicaS E farMácia - coM EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE; 
adMiNiSTraÇÃo - EiXo TEcNolÓGico: GESTÃo E NEGÓcioS E SEcrE-
Taria EScolar - EiXo TEcNolÓGico: aPoio EdUcacioNal, a SErEM 
ofErTadoS Na ModalidadE PrESENcial – aUGE - cENTro dE forMa-
ÇÃo ProfiSSioNal – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 211 de 05 de seteMBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aUToriZa-
ÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE PrÉ-ES-
cola E do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo – EScola dE EdUcaÇÃo 
iNfaNTil E ENSiNo fUNdaMENTal PriMEiroS PaSSoS – JacUNdá/Pa.
resoLUÇÃo Nº 212 de 05 de seteMBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl 
dE crEcHE E PrÉ-EScola, ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo E 
do ENSiNo MÉdio dE 1ª a 3ª SÉriE – colÉGio PaUliSTa dE BElÉM – 
BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 214 de 05 de seteMBro de 2022.
EMENTa: aUToriZa o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl 
dE crEcHE – colÉGio SaGrado coraÇÃo dE JESUS – caSTaNHal/Pa.
rESolUÇÃo Nº 215 dE 05 dE SETEMBro dE 2022.
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE PrÉ-EScola E do 
ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo – EScola acoMPaNHar – Pa-
raUaPEBaS/Pa.
resoLUÇÃo Nº 216 de 05 de seteMBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl 
dE PrÉ-EScola E do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo – cENTro 
EdUcacioNal VoVÓ PaUla – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 218 de 05 de seteMBro de 2022
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora, rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo doS cUrSoS TÉcNicoS EM: ENfEr-
MaGEM, aNáliSES clÍNicaS E radioloGia MÉdica – coM EiXo TEcNo-



70  diário oficial Nº 35.149 Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

lÓGico: aMBiENTE E SaÚdE; adMiNiSTraÇÃo E TraNSaÇÕES iMoBili-
áriaS - coM EiXo TEcNolÓGico: GESTÃo E NEGÓcioS, iNforMáTica 
- EiXo TEcNolÓGico: iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo E SEGUraNÇa do 
TraBalHo - EiXo TEcNolÓGico: SEGUraNÇa E aUToriZa o fUNcio-
NaMENTo doS cUrSoS TÉcNicoS EM: NUTriÇÃo E diETÉTica, ESTÉTi-
ca - coM EiXo TEcNolÓGico: SaÚdE, E SEcrETaria EScolar – EiXo 
TEcNolÓGico: dESENVolViMENTo EdUcacioNal E Social - BElÉM/Pa 
(MaTriZ), BEM coMo rENoVa a aUToriZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo 
do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo, do ENSiNo MÉdio dE 1ª 
a 3ª SÉriE E doS cUrSoS TÉcNicoS EM: ENfErMaGEM, radioloGia - 
coM EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE, E SEGUraNÇa do TraBa-
lHo - coM EiXo TEcNolÓGico: SEGUraNÇa - MariTUBa/Pa (filial) - 
iNSTiTUTo dE EdUcaÇÃo iNTEGrada alBErT EiNSTEiN.
resoLUÇÃo Nº 219 de 02 de seteMBro de 2022.
EMENTa: ENcarraMENTo daS aTiVidadES, ToMBaMENTo E rEcolHi-
MENTo do acErVo EScolar, E ValidaÇÃo dE ESTUdoS doS alUNoS, 
rEfErENTE ao aNo dE 2021 – EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNda-
MENTal E MÉdio TiradENTES ii – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 226 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE PrÉ-EScola E do 
ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo – EScola iNfaNTil EiNSTEiN – 
ParaUaPEBaS/Pa.
resoLUÇÃo Nº 227 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo, PrESENcial 
E ENSiNo fUNdaMENTal Na ModalidadE dE EdUcaÇÃo dE JoVENS E 
adUlToS 1ª a 4ª ETaPa E ENSiNo MÉdio Na ModalidadE EdUcaÇÃo 
dE JoVENS E adUlToS 1ª E 2ª ETaPaS, Na ModalidadE a diSTÂNcia – 
colÉGio dElTa – iTUPiraNGa/Pa.
resoLUÇÃo Nº 228 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo – iNSTiTUTo 
PrESBiTEriaNo dE EdUcaÇÃo – TUcUrUÍ/Pa.
resoLUÇÃo Nº 229 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 
5º aNo E aUToriZa o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍ-
VEl dE PrÉ-EScola – SiSTEMa dE ENSiNo PaSSo a PaSSo – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 230 de 20 de seteMBro de 2022
EMENTa: iNdEfErE o PlEiTo rEfErENTE ao rEcrEdENciaMENTo da ENTi-
dadE MaNTENEdora E da aUToriZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da EdU-
caÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE PrÉ-EScola E do ENSiNo fUNdaMENTal dE 
1º ao 5º aNo – iNSTiTUTo EdUcacioNal ESPÍriTa - iEdE – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 231 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl 
dE PrÉ-EScola, do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo E aUTori-
Za o fUNcioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal 6º ao 9º aNo – ES-
cola MEdici – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 232 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora NaS SEGUiNTES 
UNidadES: cENTro EdUcacioNal SESc BENEVidES, cENTro EdUca-
cioNal SESc iNHaNGaPi, cENTro EdUcacioNal SESc SaliNÓPoliS, 
cENTro EdUcacioNal SESc SÃo fraNciSco do Pará, cENTro EdUca-
cioNal SESc caSTaNHal, BEM coMo a rENoVa a aUToriZaÇÃo Para 
o fUNcioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo E do 
ENSiNo fUNdaMENTal Na ModalidadE da EdUcaÇÃo dE JoVENS E 
adUlToS dE 1ª E 2ª ETaPaS, E aUToriZa o fUNcioNaMENTo do ENSi-
No fUNdaMENTal Na ModalidadE da EdUcaÇÃo dE JoVENS E adUl-
ToS dE 3ª E 4ª ETaPaS Para aS UNidadES dE BENEVidES, iNHaNGaPi, 
SaliNÓPoliS E SÃo fraNciSco do Pará, E rENoVa a aUToriZaÇÃo 
Para o fUNcioNaMENTo EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE PrÉ-EScola 
E do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo Para a UNidadE dE caS-
TaNHal – SErViÇo Social do coMÉrcio - SESc/Pa.
resoLUÇÃo Nº 233 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo – cENTro 
EdUcacioNal BorBolETiNHa do Mar – MaraPaNiM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 234 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE crEcHE E PrÉ-ES-
cola E do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 5º aNo – cENTro EdUca-
cioNal BoSQUE do SaBEr – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 235 de 20 de seteMBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl 
dE PrÉ-EScola, do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo E do ENSi-
No MÉdio dE 1ª a 3ª SÉriE – colÉGio SaPiENS – alTaMira/Pa.
resoLUÇÃo Nº 236 de 23 de seteMBro de 2022
EMENTa: iNdEfErE o PlEiTo rEfErENTE ao crEdENciaMENTo da EN-
TidadE MaNTENEdora, da aUToriZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo da 
EdUcaÇÃo iNfaNTil, EM NÍVEl dE PrÉ-EScola E do ENSiNo fUNda-
MENTal dE 1º ao 9º aNo – iNTEllEcTUS ViTa – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 237 de 20 de seteMBro de 2022
EMENTa: adiTa ao aTo dE crEdENciaMENTo Para ofErTa dE cErTi-
ficaÇÃo dE coMPETÊNciaS doS cUrSoS TÉcNicoS: TÉcNico EM Edi-
ficaÇÕES - EiXo TEcNolÓGico: iNfraESTrUTUra, TÉcNico EM MiNE-
raÇÃo - EiXo TEcNolÓGico: rEcUrSoS NaTUraiS, TÉcNico EM SEGU-
raNÇa do TraBalHo - EiXo TEcNolÓGico: SEGUraNÇa, TÉcNico EM 
ElETroMEcÂNica E ElETroTÉcNica - aMBoS coM EiXo TEcNolÓGico: 
coNTrolE E ProcESSoS iNdUSTriaiS, TÉcNico EM radioloGia - EiXo 
TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE, TÉcNico EM NUTriÇÃo E diETÉTica 
E ESTÉTica - aMBoS coM EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE, BEM 
coMo, aUToriZa o fUNcioNaMENTo doS cUrSoS TÉcNicoS: TÉcNico 

EM EdificaÇÕES - EiXo TEcNolÓGico: iNfraESTrUTUra, TÉcNico EM 
MiNEraÇÃo - EiXo TEcNolÓGico: rEcUrSoS NaTUraiS, TÉcNico EM 
SEGUraNÇa do TraBalHo - EiXo TEcNolÓGico: SEGUraNÇa E TÉcNi-
co EM ElETroTÉcNica - EiXo TEcNolÓGico: coNTrolE E ProcESSoS 
iNdUSTriaiS, TodoS Na ModalidadE PrESENcial - SiSTEMa dE ENSi-
No iNTEGrado - SEi - ParaUaPEBaS/Pa
resoLUÇÃo Nº 239 de 29 de seteMBro de 2022
EMENTa: adiTa ao aTo dE rEcrEdENciaMENTo Para a ofErTa dE cUr-
SoS TÉcNicoS, BEM coMo aUToriZa o fUNcioNaMENTo doS cUrSoS: 
TÉcNico radioloGia E TÉcNico EM SaÚdE BUcal - EiXo TEcNolÓGi-
co: aMBiENTE E SaÚdE; NaS forMaS coNcoMiTaNTE/SUBSEQUENTE – 
cENTro dE EdUcaÇÃo iNTEGrada - cEi – ParaGoMiNaS/Pa.
resoLUÇÃo Nº 240 de 29 de seteMBro de 2022
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora, rENoVa a aUTo-
riZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal Na Mo-
dalidadE EJa 3ª E 4ª ETaPaS, ENSiNo MÉdio Na ModalidadE EJa 1ª 
E 2ª ETaPaS (ENSiNo À diSTÂNcia), No cENTro EdUcacioNal PaN 
aMEricaNo-cEPa, NoS MUNicÍPioS dE: caPaNEMa (MaTriZ), iTaiTU-
Ba, SaNTarÉM E ÓBidoS E rENoVaÇÃo da aUToriZaÇÃo doS cUr-
SoS TÉcNicoS EM: aNáliSES clÍNicaS, ENfErMaGEM E MEio aMBiEN-
TE - TodoS coM EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE, SEGUraN-
Ça do TraBalHo - EiXo TEcNolÓGico: SEGUraNÇa (PrESENcial E À 
diSTÂNcia) No MUNicÍPio dE caPaNEMa (MaTriZ); cUrSo TÉcNico 
EM: SEGUraNÇa do TraBalHo - EiXo TEcNolÓGico: SEGUraNÇa, EN-
fErMaGEM - EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE (PrESENcial E À 
diSTÂNcia), No MUNicÍPio dE iTaiTUBa (filial); cUrSo TÉcNico EM: 
ENfErMaGEM - EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE (PrESENcial) 
No MUNicÍPio dE SaNTarÉM, E aUToriZaÇÃo dE fUNcioNaMENTo do 
cUrSo TÉcNico EM aGroPEcUária - EiXo TEcNolÓGico: rEcUrSoS 
NaTUraiS (PrESENcial), No MUNicÍPio dE caPaNEMa (MaTriZ) E do 
ENSiNo MÉdio Na ModalidadE EJa 1ª E 2ª ETaPaS (À diSTÂNcia) NoS 
MUNicÍPioS dE UrUará, E NoVo ProGrESSo - cENTro EdUcacioNal 
PaN aMEricaNo - caPaNEMa/Pa.
resoLUÇÃo Nº 241 de 28 de seteMBro de 2022.
EMENTa: aProVaÇÃo do docUMENTo cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNTil, ENSiNo fUNdaMENTal E SUaS ModalidadES a SEr adoTado 
PEla rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE acará/Pa.
rESolUÇÃo Nº 242 dE 28 dE SETEMBro dE 2022.
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS EM NÍVEl dE ENSiNo MÉdio 
dE aMaNda aMoriM dE alMEida MEllo.

Protocolo: 863046
.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata – reMoÇÃo
Protocolo: 2022/959474
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3876/19, de 30.10.2019, 
publicada no d.o.E nº 34028 de 06.11.2019, referente a remoção do (a) 
servidor (a) TErEZiNHa SirlEY riBEiro SoUSa, o seguinte:
oNde se LÊ : “…,rEMoVEr a servidora....”
Leia-se: “…,rEMoVEr PrÓ-TEMPorE a servidora ,…”
oNde se LÊ: “…,a contar de 09.04.2019, com....”
Leia-se: “…,no período de 09.04.2019 a 31/05/2021, com....”
THiaGo SoarES SilVa
diretor de Gestão de Pessoas/ UEPa

Protocolo: 863107
errata de diÁrias
Protocolo: 2022/963367
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3459/22, de 22.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.086 de 23.08.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) lUiZ alBErTo caValcaNTE GUiMaraES;
oNde se LÊ : “…, no período de 30/08/2022 á 18/09/2022, …”
Leia-se: “… no período de 11/09/2022 a 30/09/2022, …”
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 863036
i errata ao editaL Nº 085/2022-UePa
a Universidade do Estado do Pará, através do centro de ciências Sociais 
e Educação, torna pública a i ErraTa ao EdiTal Nº 085/2022 – UEPa, 
do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado Para a fUNÇÃo dE ProfES-
Sor forMador doS cUrSoS dE ESPEcialiZaÇÃo, ViNcUladoS
À UNiVErSidadE aBErTa do BraSil – UaB/MEc, conforme a seguir:
onde se Lê:
5. do croNoGraMa

atiVidade PerÍodo
Publicação do Edital 02/08/2022

impugnação do Edital 03 e 04/08/2022
resultado do recurso de impugnação do Edital 05/08/2022

Solicitação de inscrições 08/08/2022 à 02/09/2022
resultado da homologação das inscrições 09/09/2022

interposição de recurso ao resultado da homologação das inscrições 12 e 13/09/2022
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resultado dos recursos do resultado da homologação das inscrições 16/09/2022
Resultado final da homologação das inscrições 19/09/2022

análise dos documentos e da carta de intenção 20 a 27/09/2022
resultado preliminar da análise dos documentos e da carta de intenção 28/09/2022

interposição de recurso ao resultado da análise dos documentos e da carta de in-
tenção 29 e 30/09/2022

resultado dos recursos da análise dos documentos e da carta de intenção 04/10/2022
Resultado final da análise dos documentos e da Carta de Intenção 05/10/2022

Divulgação do resultado final 06/10/2022

Leia-a se:
5. do croNoGraMa 

atiVidade PerÍodo

Publicação do Edital 02/08/2022

impugnação do Edital 03 e 04/08/2022

resultado do recurso de impugnação do Edital 05/08/2022

Solicitação de inscrições 10/10/2022 à 21/10/2022

resultado da homologação das inscrições 27/10/2022

interposição de recurso ao resultado da homologação das inscrições 28 e 29/10/2022

resultado dos recursos do resultado da homologação das inscrições 03/11/2022

Resultado final da homologação das inscrições 04/11/2022

análise dos documentos e da carta de intenção 07 a 14/11/2022

resultado preliminar da análise dos documentos e da carta de
intenção 17/11/2022

interposição de recurso ao resultado da análise dos documentos e da
carta de intenção 18 e 19/11/2022

resultado dos recursos da análise dos documentos e da carta de intenção 22/11/2022

Resultado final da análise dos documentos e da Carta de Intenção 23/11/2022

Belém-Pa, 11 de outubro de 2022.
aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia
diretor do centro de ciências Sociais e Educação da UEPa

Protocolo: 863032
i errata ao editaL Nº 084/2022-UePa
a Universidade do Estado do Pará, através do centro de ciências So-
ciais e Educação, torna pública a i ErraTa ao EdiTal Nº 084/2022 – 
UEPa, do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado- PSS Para a fUNÇÃo dE 
coordENadordEcUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo, ViNcUlado À
UNiVErSidadE aBErTa do BraSil – UaB/MEc, conforme a seguir:
onde se Lê:
5. do croNoGraMa

atiVidade PerÍodo
Publicação do Edital 02/08/2022

impugnação do Edital 03 e 04/08/2022
resultado do recurso de impugnação do Edital 05/08/2022

Solicitação de inscrições 08/08/2022 à 02/09/2022
resultado da homologação das inscrições 09/09/2022

interposição de recurso ao resultado da homologação das inscrições 12 e 13/09/2022
resultado dos recursos do resultado da homologação das inscrições 16/09/2022

Resultado final da homologação das inscrições 19/09/2022
análise dos documentos e da carta de intenção 20 a 27/09/2022

resultado preliminar da análise dos documentos e da carta de intenção 28/09/2022
interposição de recurso ao resultado da análise dos documentos e da carta de in-

tenção 29 e 30/09/2022

resultado dos recursos da análise dos documentos e da carta de intenção 04/10/2022
Resultado final da análise dos documentos e da Carta de Intenção 05/10/2022

Divulgação do resultado final 06/10/2022

Leia-a se:
5. do croNoGraMa

atiVidade PerÍodo
Publicação do Edital 02/08/2022

impugnação do Edital 03 e 04/08/2022
resultado do recurso de impugnação do Edital 05/08/2022

Solicitação de inscrições 10/10/2022 à 21/10/2022
resultado da homologação das inscrições 27/10/2022

interposição de recurso ao resultado da homologação das inscrições 28 e 29/10/2022
resultado dos recursos do resultado da homologação das inscrições 03/11/2022

Resultado final da homologação das inscrições 04/11/2022
análise dos documentos e da carta de intenção 07 a 14/11/2022

resultado preliminar da análise dos documentos e da carta de
intenção 17/11/2022

interposição de recurso ao resultado da análise dos documentos e da carta de in-
tenção 18 e 19/11/2022

resultado dos recursos da análise dos documentos e da carta de intenção 22/11/2022
Resultado final da análise dos documentos e da Carta de Intenção 23/11/2022

Belém-Pa, 11 de outubro de 2022.
aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia
diretor do centro de ciências Sociais e Educação da UEPa

Protocolo: 863030

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N° 4193/2022, de 11 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: SEcrETario dE orGaoS colEGiadoS SUPEriorES
Nome: GErMaNo crUZ da SilVa
Matrícula funcional: 5798876/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4199/2022, de 11 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: aNa criSTiNa cUNHa MENdoNca SiMaS
Matrícula funcional: 5798876/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 1.500,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 4206/2022, de 11 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: aNa criSTiNa cUNHa MENdoNca SiMaS
Matrícula funcional: 5798876/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 4211/2022, de 11 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: raiMUNdo SErGio dE fariaS JUNior
Matrícula funcional: 57208590/ 2
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 863074

.

.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1248259
Portaria N°4135/22, de 05 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE faTiMa GoES da coSTa, id.funcio-
nal nº 57201441/ 1, no cargo de TEcNico c, lotado (a) no (a) coordENa-
doria  adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 5,5 (cinco e meia) diárias,devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município Salinópolis/Pa, no período de 
30/10/2022 a 04/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1189859
Portaria N° 4144/22, de 05 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) EdNa fErrEira coElHo GalVao, id.funcio-
nal nº 54180218/ 3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE SaNTarEM, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu desloca-
mento de Santarém/Pa ao município Belém/Pa, no período de 13/10/2022 
a 15/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1272162
Portaria N° 4167/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) rUBENS cardoSo da SilVa, id.funcional nº 
3175618/ 3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada, 1,5 (uma e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de castanhal/Pa ao município de Belém/Pa, no 
período de 06/10/2022 a 07/10/2022, para participar de reunião.
Protocolo: 2022/1240857
Portaria N° 4168/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) SEBaSTiao da cUNHa loPES, id.funcional 
nº 54196875/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 29,5 (vinte e nove e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de conceição 
do araguaia/Pa, no período de 25/10/2022 a 23/11/2022, para ministrar 
disciplina.
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Protocolo: 2022/1275330
Portaria N° 4169/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) PaTricia MariaNa PaZ rodriGUES, id.fun-
cional nº 5903708/ 2, no cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado 
(a) no (a) caMPUS dE TUcUrUi, 5,5 (cinco e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Tucuruí/Pa ao município de BragançaPa, no período de 
13/10/2022 a 18/10/2022, para realização da Superliga Universitária.
Protocolo: 2022/1275254
Portaria N° 4170/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) HiGSoN rodriGUES coElHo, id.funcional nº 
57193315/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dirE-
Toria dE dESENVolViMENTo do ENSiNo, 3,5 (três e meia) diárias, devi-
do seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa, no perío-
do de 14/10/2022 a 17/10/2022, para desenvolver a regional da Superliga
Protocolo: 2022/1142339
Portaria N° 4171/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE aNToNio dE caSTro SilVa, id.funcional 
nº 5878543/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 16,5 (dezesseis e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/Pa, 
no período de 02/10/2022 a 18/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1142303
Portaria N° 4172/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ EdUardo cHaVES dE aZEVEdo, id.fun-
cional nº 5934010/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 16,5 (dezesseis e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/
Pa, no período de 02/10/2022 a 18/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1272715
Portaria N° 4173/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) alEXaNdrE NElSoN fUrTado E BraNco, id.
funcional nº 5899558/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirE-
Toria dE adMiNiSTracao dE SErVico, 1,5 (uma e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucuruí/Pa, no período de 
30/09/2022 a 01/10/2022, para conduzir veículo.
Protocolo: 2022/1160511
Portaria N° 4174/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) ElEN MariaNa Maia liSBoa, id.funcional nº 
5958549/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE liNGUa E liTEraTUra, 20,5 (vinte e meia) diárias, devi-
do seu deslocamento de Belém/Pa ao município de São Miguel do Guamá/
Pa, no período de 03/10/2022 a 23/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1284669
Portaria N° 4176/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) rodriGo raNGEl riBEiro BEZErra, id.fun-
cional nº 57231379/ 3, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE MaraBa, 2,5 (dois e meia) diárias, devido seu des-
locamento de Marabá/Pa ao município de Parauapebas/Pa, no período de 
24/10/2022 a 26/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1146668
Portaria N° 4177/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcoS alEXaNdrE araUJo riBEiro, id.
funcional nº 54190364/ 6, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado 
(a) no (a) caMPUS dE SalVaTErra, 19,5 (dezenove e meia) diárias, devi-
do seu deslocamento de Salvaterra/Pa ao município de São Miguel do Gua-
má/Pa, no período de 03/10/2022 a 22/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1221477
Portaria N° 4183/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE ricardo da SilVa alENcar, id.funcio-
nal nº 54195095/ 3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 26,5 
(vinte e seis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Parauapebas/Pa, no período de 03/11/2022 a 29/11/2022, 
para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1235321
Portaria N° 4184/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUciaNa dE NaZarE fariaS, id.funcional nº 
55585537/ 3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 4,5 (quatro e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé Miri/Pa, no 
período de 14/11/2022 a 18/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1235391
Portaria N° 4185/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUciaNa dE NaZarE fariaS, id.funcional nº 
55585537/ 3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 4,5 (quatro e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé Miri/Pa, no 
período de 01/11/2022 a 05/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1242348
Portaria N° 4186/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) SHEYla Mara SilVa dE oliVEira, id.fun-
cional nº 54196165/ 3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE SaNTarEM, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Santarém/Pa ao município de Belterra/Pa, no período de 
21/11/2022 a 25/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1242393
Portaria N° 4187/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) SHEYla Mara SilVa dE oliVEira, id.fun-
cional nº 54196165/ 3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE SaNTarEM, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Santarém/Pa ao município de Belterra/Pa, no período de 
07/11/2022 a 11/11/2022, para executar projeto.

Protocolo: 2022/1248162
Portaria N° 4188/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE faTiMa GoES da coSTa, id.funcio-
nal nº 57201441/ 1, no cargo de TEcNico c, lotado (a) no (a) coordENa-
doria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 2,5 (duas e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município Salinópolis/Pa, no período de 
16/11/2022 a 18/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1248954
Portaria N° 4189/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciaNE dE PaUla fErNaNdES, id.fun-
cional nº 57198144/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE SaNTarEM, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Santarém/Pa ao município de Belterra/Pa, no período de 
07/11/2022 a 11/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1248829
Portaria N° 4190/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciaNE dE PaUla fErNaNdES, id.fun-
cional nº 57198144/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE SaNTarEM, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Santarém/Pa ao município de Belterra/Pa, no período de 
21/11/2022 a 25/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1249421
Portaria N° 4191/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) faBriNi QUadroS BorGES, id.funcional nº 
57231733/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) caMPUS 
dE ParaGoMiNaS, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 21/11/2022 a 
25/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1243399
Portaria N° 4192/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iolaNda rodriGUES da coSTa, id.funcional 
nº 57191015/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 5,5 (cinco e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Muaná/Pa, no período de 
08/11/2022 a 13/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1255980
Portaria N° 4194/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) SEidEl fErrEira doS SaNToS, id.funcional 
nº 57193219/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, 5,5 (cinco e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município castanhal/Pa, no pe-
ríodo de 14/11/2022 a 19/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1243391
Portaria N° 4195/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria ElENa NaSciMENTo dE liMa, id.fun-
cional nº 5221307/ 4, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 3,5 (três e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Muaná/Pa, no período 
de 08/11/2022 a 11/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1243424
Portaria N° 4196/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MailSoN liMa NaZarE, id.funcional nº 
55589591/ 7, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE MoJU, 3,5 (três e meia) diárias, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município Muaná/Pa, no período de 10/11/2022 a 
13/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1261010
Portaria N° 4140/22, de 05 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MariZa fEliPPE aSSUNÇÃo, 2,5 (duas e meia) 
diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento de Be-
lém/Pa ao município de Santana do capim e aurora do Pará/Pa no período de 
29/10/2022 a 30/10/2022, para realizar dinamização de atividades educativas.
Protocolo: 2022/1275252
Portaria N° 4175/22, de 11 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) GioVaNNi da coSTa SoUZa,, 3,5 (três e 
meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 14/10/2022 a 
17/10/2022, para realização da superliga.
Protocolo: 2022/1275236
Portaria N° 4178/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) daNilo doS SaNToS PiNHEiro, 3,5 (três e 
meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 14/10/2022 a 
17/10/2022, para realização da superliga.
Protocolo: 2022/1275345
Portaria N° 4179/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) PaUlo raiMUNdo cardoSo MEdEiroS, 
3,5 (três e meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 
14/10/2022 a 17/10/2022, para realização da superliga.
Protocolo: 2022/1275230
Portaria N° 4180/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) criSTHiaN daVid doS SaNToS BarroSo, 
3,5 (três e meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 
14/10/2022 a 17/10/2022, para realização da superliga.
Protocolo: 2022/1275274
Portaria N° 4181/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JorGE alEXaNdrE MElo da SilVa, 3,5 (três e 
meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 14/10/2022 a 
17/10/2022, para realização da superliga.
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Protocolo: 2022/1275266
Portaria N° 4182/22, de 11 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JEaN PaTricK da coSTa SoUZa, 3,5 (três e 
meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 14/10/2022 a 
17/10/2022, para realização da superliga.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 863033

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo aditiVo ao editaL 100/2022-UePa
P r o r r o G a Ç Ã o  N o  P r a Z o  d e  i N s c r i Ç Ã o  d o  e d i -
taL Nº 100/2022- ciÊNcia e arte No ceNtro de ciÊN-
cia e PLaNetÁrio do ParÁ ccPPa/UePa
a  d i r e ç ã o  d o  c e n t r o  d o  c e n t r o  d e  c i ê n c i a s  e  P l a n e t á -
rio do Pará, no uso de suas atribuições legais, rESolVE:
• Prorrogaraté o dia 07 de novembro de 2022 o prazo para inscrição 
do V concurso ciência e arte - cHarGE, tema “VEr - o - cÉU da 
aMaZÔNia”, nas categorias: infantil (06 até 12 anos), juvenil (13 aos 17 
anos) e adulto (dos 18 anos até 59 anos) e sênior (60 anos em diante).
• Alterar o Cronograma de Atividades e Prazos constante no item 05 do 
referidoEdital, conforme apresentado abaixo:
5 - croNoGraMa 

atividade data
divulgação 16/09/2022

Período de inscrições 16/09/2022 a 07/11/2022
divulgação da lista das inscrições homologadas 09/11/2022

Período de recurso de inscrições não homologadas 10 e 11/11/2022
resultado de recurso de inscrições não homologadas 16/11/2022

Período de avaliação 17/11 a 26/11/2022
resultado preliminar dos vencedores 29/11/2022

Período de recurso 30/11 a 01/12/2022
resultado dos recursos 05/12/2022

Resultado final 07/12/2022

Belém, 11 de outubro de 2022.
acYlENa coElHo coSTa
diretora do centro de ciências e Planetário do Pará

Protocolo: 863001
..

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

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1423/2022 – seaster
o SEcrETário aJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo : 2022/1269542
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período 
de 25/09/2022 a 23/03/2023, para a servidora, SaraH fErrEira MEN-
dES, matrícula nº. 5958317/1, ocupante do cargo de, GErENTE, lotada na 
diSaN , desta SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se,
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 863353
.

errata
.

Portaria Nº º 1272/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 1114583
errata
aonde se lê: 18/09 a 22/09/2022
Leia-se: 03/10 a 07/10/2022
e, aonde se lê: com objetivo de Educação em Segurança alimentar e 
Nutricional.
Leia-se: com objetivo de Promover a inclusão sócio-produtiva das famílias 
em situação
de vulnerabilidade social.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
11 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº º 1221/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 1282117
errata
onde se lê: igina Socorro Mota alves
Leia-se: igina do Socorro da Mota Sales
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
11 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 863344

.

.

coNtrato
.

contrato administrativo Nº  83/2022/seaster
Processo Nº 2022/1083654
objeto: aquisição de água Mineral
ata de registro do Preço n.º 012/2022 – dPE (Pregão Eletrônico nº 
011/2021 – dPE)
Vigência: 11/10/2022 À 10/10/2023
data da assinatura: 11/10/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.241.1505.8338
Natureza da despesa: 3390.30
fontes: 0101
ação detalhada: 189.51
Valor Global: r$ 101.887,20 (cento e hum mil, oitocentos e oitenta e sete 
reais e vinte centavos).
contratado: Heron Henrique S Brito
cnpj: 29.515.982/0001-36
Endereço: Travessa 14 de Março, 246, cep 66113-300, Telegrafo Sem fio, 
Belém/Pa.
ordenador: Valdo divino da Silva filho

Protocolo: 863347
coNtrato adMiNistratiVo Nº 77/2022/seaster
Processo nº 2021/1162670
objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de Maquiná-
rios, a fim de atender a demanda do Convênio MTE/SENAES nº 89/2012 
– SicoNV nº. 778652/2012, relacionado ao Projeto Pró-catador, conforme 
anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 24/2022 – SEaSTEr
Vigência 12 (doze) meses, com início em 29/09/2022 e término em 
28/09/2023.
data da assinatura:05/10/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.244.1505.8863
Natureza da despesa: 4490 52
fonte: 0306003230
ação detalhada: 268.907
Valor Global: r$ 707.666,63
contratado: radar coM dE ProdUToS Para SaÚdE E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 20.873.575/0001-26
Endereço: passagem J-2, 80, bairro Marambaia, Belém-Pa, cEP: 66.623-
288 - Belém-Pará
ordenador: Valdo diViNo da SilVa filHo EM EXErcicio.

Protocolo: 862902
coNtrato adMiNistratiVo Nº 81/2022/seaster
Processo nº 2021/1162670
objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de Maquiná-
rios, a fim de atender a demanda do Convênio MTE/SENAES nº 89/2012 
– SicoNV nº. 778652/2012, relacionado ao Projeto Pró-catador, conforme 
anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 24/2022 – SEaSTEr.
Vigência 12 (doze) meses, com início em 29/09/2022 e término em 
28/09/2023.
data da assinatura:05/10/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.244.1505.8863
Natureza da despesa: 4490 52
fonte: 0306003230
ação detalhada: 268.907
Valor Global: r$ 26.356,26
contratado: EGidE – coMÉrcio dE VESTUário E ElETrodoMÉSTicoS lTda
cNPJ: 02.309.765/0001-33
Endereço: avenida 21 de abril, nº 51 – sala 01-, cEP: 99740-000 - Barão 
de cotegipe-rS
ordenador: Valdo diViNo da SilVa filHo EM EXErcicio.

Protocolo: 862904
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1430/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo n° 2022/1254606
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 500,00 (QUiNHENToS 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), camila de oliveira Brito, Nutricionis-
ta, Matrícula: 55209164/1, cPf: 025.313.702-00, para atender despesas 
com o evento: “outubro rosa” a realizar-se no dia 20 de outubro de 2022, 
no auditório da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Em-
prego e renda – SEaSTEr.
43101- 08.244.1505.8397- 0101 247.170
dESPESa: 339030 r$ 500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
11 oUTUBro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria N° 1429/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo n° 2022/1254547
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 400,00 (QUaTrocENToS
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), : luiza fernanda da cruz dornelas, 
Nutricionista, Matrícula: 55209169/1, cPf: 701.919.272-60, para atender 
despesas com o evento: “Semana Mundial da alimentação Saudável” a 
realizar-se no dia 18 de outubro de 2022, no restaurante comunitário 
Prato Popular
43101- 08.244.1505.8398 0101 201.373
dESPESa: 339030 r$ 400,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
11 oUTUBro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 863348
.

diÁria
.

Portaria Nº 1432/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1207300
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (doiS e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
rosa Helena B. da cunha Mendes matricula – 3212890 e Sonia cristina T. 
rodrigues matricula - 80845386/1, que se deslocarão para os municípios 
de Santa izabel, Mosqueiro. Santa Bárbara e Benevides./Pa, no período 
de 24 à 28/10/2022. com objetivo de - realizar atualização cadastral da 
lei 05/90 dos beneficiários do benefício estadual para pessoas acometi-
das pela hanseníase, BEPaH, visando sua inclusão no cadÚNico.cUJo 
MoToriSTa raiMUNdo JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE, MaT. 3255492 
rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1428/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1277212
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrES e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Sr. Valdo diViNo da SilVa filHo, matrícula nº 5945803/1, Secretário 
da SEaSTEr, em exercício, Sr. GUilHErME aUGUSTo dE alMEida car-
PEGGiaNi, assessor

Especial i, matrícula nº 5946562/2, PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMEN-
To, assessor de Gabinete, matrícula nº 5946524/3 e Srª. THaiS WÉllida 
liMa da crUZ, matrícula nº 6403410/2, assistente administrativo, que 
se deslocarão aos municípios de Terra alta e curuçá, para acompanha-
mento do Programa de Qualificação no período de 05/10 à 08/10/2022.
cUJo MoToriSTa Sr. MarcoS fláVio do roSário riBEiro, matrícula 
nº 5938895/2, rEaliZará o dESlocaMENTo.
rETroaGE a daTa Para 04/10/2022
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 : 0101006357 266.730 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1426/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1263545
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ (QUaTro e meia ) diária Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
VÂNia cEcÍlia SilVa coSTa, MaT. 5722396 , QUE ViaJara Para foZ do
iGUaÇÚ, Pr, No PEriodo dE 13/12/2022 a 17/12/2022, coM oBJETi-
Vo dE caPaciTaÇÃo doS ProfiSSioNaiS do coNTrolE iNTErNo Para 
cUMPrir corrETaMENTE a lEGiSlaÇÃo SoBrE aS rETENÇÕES TriBU-
TáriaS E a EScriTUraÇÃo fiScal diGiTal dE rETENÇÕES E oUTraS 
iNforMaÇÕES fiScaiS – Efc-rEiNf.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.128.1508.8887 : 0101006357 260.029 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1424/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1241823
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
SElMa alfaia foNSEca, MaT. 5767814; olGa Maria caValcaNTE lo-
BaTo, MaT. 3217370/1 QUE irÃo ViaJar Para Salinas/Pa,no período de 
10 de outubro a 15 de outubro de 2022,cUJo oBJETiVo de realizar ca-
pacitação e assessoramento técnico ao serviço de Proteção Social Especial 
de alta complexidade-Serviço de acolhimento institucional para crianças 
e adolescentes, com vistas ao fortalecimento do SUaS.SENdo o MoTo-
riSTa HallaN HUaNSEl aZEVEdo daS NEVES, MaT. 3542767 rEaliZá 
o dESlocaMENTo.
rETroaGE Para daTa dE 09/10/2022
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0139002241 234.094 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1425/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1262969
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ (ciNco e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
EdilENE arlY NUNES NEVES, MaT 5946790/2 QUE ViaJara Para foZ do
iGUaÇÚ, Pr, No PEriodo dE 13/12/2022 a 17/12/2022, coM oBJETi-
Vo dE caPaciTaÇÃo doS ProfiSSioNaiS do coNTrolE iNTErNo Para 
cUM Prir corrETaMENTE a lEGiSlaÇÃo SoBrE aS rETENÇÕES TriBU-
TáriaS E a EScriTUraÇÃo fiScal diGiTal dE rETENÇÕES E oUTraS 
iNforMaÇÕES fiScaiS – Efc-rEiNf.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.128.1508.8887 : 0101006357 260.029 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 863343
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FÉrias
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Portaria N°1406 /2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr: férias regulamentares para mês de NoVEMBro/2022, aos 
servidores conforme escala abaixo:

Matrícula Nome Período de Gozo Nº. dias exercício
54193694/1 agostinho Soares Belo 01/11  a 30/11/2022 30 dias 2021/2022

54190773/2 albanise Valente a 
ribeiro 03/11 a 02/12/2022 ’’ 2021/2022

310352/1 americo Pires da 
costa 14/11 a 13/12/2022 “ 2021/2022

6403849/1 andre l Nascimento 
cunha 05/11 a 04/12/2022 ’’ 2021/2022

54188125/1 carla Jane Maia 
Martins 21/11 a 20/12/2022 ’’ 2021/2022

3193713/1 carmelito rocha do 
E Santo 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022

5911819/1 catarina labore c 
caldas 19/11 a 01/12/2022 13 dias 2021/2022

945552/1 catarina Katia S 
rodrigues 01/11 a 30/11/2022 30 dias 2021/2022

5954778/1 Edinalda Bispo gomes 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022

57188688/3 Elisangela Valdez 
Veira 07/11 a 06/12/2022 ’’ 2021/2022

57173838/1 francisco Pinheiro 
lago 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2020/2021

3214699/1 Gilberto andrade de 
Moura 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022

5953240/1 Giovanna oliveira 
carderaro 28/11 a 27/12/2022 ’’ 2021/2022

5948074/1 Giselle cristiane r 
Santos 07/11 a 06/12/2022 ’’ 2021/2022

3225119/1 ivana Maria Silva 
Sousa 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022

225622/1 Janny da Silva Teles 
araujo 07/11 a 06/11/2022 ’’ 2021/2022

3209601/1 José Guilherme d 
da Silva 01/11 a 30/11/2023 ’’ 2021/2022

3228525/1 Jocivaldo Mendes 
Evangelista 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022

54195913/1 Karina Baia  farias 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022

116289/2 lylian Jeanette oliveira 
dias 07/11 a 06/12/2022 ’’ 2021/2022

5896638/1 lilian dos reis Seabra 21/11 a 20/12/2022 ’’ 2021/2022
5939061/3 luiza rosa Mesquita 16/11 a 30/11/2022 ‘ 2021/2022

631965/1 Maria alcenizia P 
Santos 01/11 a 30/11/2022  2021/2022

3255590/1 Maria conceição V 
Souza 03/11 a 02/12/2022 ’’ 2021/2022

3224520/1 Maria irenice araujo 
ribeiro 01/11 a 30/11/2022 “ 2021/2022

55589739/2 Maria do carmo J 
Santos 07/11 a 06/12/2022 ’’ 2021/2022

57228387/1 Maria Perpetuo S leão 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2020/2021

3214532/1 Maria Elizabetn S 
Bezerra 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022

57232168/2 Maria luzia Gonçalves 
Silva 14/11 a 13/12/2022 ’’ 2021/2022

54195027/1 Marcio Valerio Moura 
Martins 21/11 a 20/12/2022 “ 2020/2021

57191420/1 Manoel alberto l 
dantas 03/11 a 02/12/2022 ’’ 2021/2022

5558859/2 Nilza Maria rodrigues 
ferreira 07/11 a 06/12/2022 ’’ 2021/2022

3216659/1 odinete Nascimeneto 
lopes 08/11 a 07/12/2022 ’’ 2021/2022

54190378/1 osvaldo andrade 
l filho 16/11 a 15/12/2022 ’’ 2021/2022

5484367/2 rosa Maria V Gon-
çalves 16/11 a 15/12/2022 ’’ 2021/2022

3223485/1 rosinalva d Santos 
costa 01/11 a 30/11/2022 ” 2021/2022

57225029/1 rosineide a da costa 
Maia 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022

54192695/1 Sheila Miranda Veiga 01/11 a 30/11/2022  2021/2022

54190691/2 Syane do S rodri 
cardoso 07/11 a 06/12/2022 ’’ 2021/2022

3196453/1 Terezinha Xavier 
dos reis 28/11 a 27/12/2022 ’’ 2021/2022

54195922/1 Valeria Pinto P 
Pinheiro 21/11 a 20/12/2022 ’’ 2021/2022

5910834/1 Vania Quaresma 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022
54192694/1 Vilma lucia de a Pinto 21/11 a 20/12/2022 ’’ 2021/2022

54194544/1 Valter Eduardo K 
Motizuki 03/11 a 02/12/2022 ’’ 2020/2021

3218171/1 Zuleide alvez da Silva 01/11 a 30/11/2022 ’’ 2021/2022
       

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
03 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 863296

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1413/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/511550
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria. 

Nome Matrícula cargo setor a contar de

EdiNalda BiSPo GoMES 5954778/ 1 Tec. Enfer-
magem daS/UaPi lar da Providência 03/03/2020

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1418/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/629279
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria. 

Nome Matrícula cargo setor a contar de

EUZEBio do carMo 
faVacHo 3542765/ 1 Enfer-

meiro daS/UaPi lar da Providência 01/02/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1414/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/1104345
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rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria. 

Nome Matrícula cargo setor a contar de
JaciNETE coSTa 

araUJo 55209248/1 Tec. Enfer-
magem

daS/UaPi Nosso lar Socorro 
Gabriel 30/06/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1416/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/1109219
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria. 

Nome Matrícula cargo setor a contar de
WalESca MaGalHaES 

BENTES
55209261/ 

1
Tec. Enfer-
magem

daS/UaPi Nosso lar Socorro 
Gabriel 30/06/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1412/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/1126704
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria. 

Nome Matrícula cargo setor a contar de
Maria lUcia dE oliVEi-

ra BarroS 5909442/ 3 Tec. Enfer-
magem

daS/UaPi Nosso lar Socorro 
Gabriel 30/06/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1415/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/1164196
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria. 

Nome Matrícula cargo setor a contar de
Marcio carloS Garcia 

da SilVa 5967649/ 1 Enfer-
meiro

daS/UaPi Nosso lar Socorro 
Gabriel 30/06/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1417/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/1164515
rESolVE:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria.
NoME: GaBriEla GoNSalVES coElHo
MaTricUla:  55209261
carGo: TEc.ENfErMaGEM
SETor: UaPi NoSSo lar Socorro GaBriEl
a coNTar:30/06/2022
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1421 de 05 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei Federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), dolorES caldaS do carMo: 
54194696/1, Monitora, lotada na diSaN, para atuar como fiscal Titular e 
o(a) servidor(a) JariMar doS SaNToS fErrEira, Matrícula: 5596939/1, 
SocioloGo/coordENador, lotado na diSaN, para atuar como suplente 
do contrato administrativo n° 82/2022, celebrado com a Empresa, BrENo 
rafaEl daS cHaGaS BarBoSa, cujo o objeto é a aquisição de Equipa-
mentos de refrigeração (freezer vertical), a fim de atender a demanda do 
contrato de repasse nº 813520/2014, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 
16 de setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 
733, de 13 de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar 
n° 101, de 04 de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no 
decreto Estadual n° 870, de 04 de outubro de 2013; e demais legis-
lações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 05 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETário dE ESTado aSSiSTÊNcia Social TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, EM EXErcÍcio
Matrícula 5945803/ 1
Portaria Nº 1422 de 05 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei Federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), KaTE TErESa SodrÉ dE SoUZa: 
57173841/1, agente de PorTaria, lotada na cad, para atuar como su-
plente do contrato administrativo n° 23/2021, celebrado com a Empresa, 
claro BraSil S/a, cujo o objeto é a contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de Telefone móvel para atender as necessi-
dades da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda - SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 05 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETário dE ESTado aSSiSTÊNcia Social TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, EM EXErcÍcio
Matrícula 5945803/ 1
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Portaria Nº 1354 de 22 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei Federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – SUBSTiTUir o servidor Jose Marivaldo da conceição, assistente admi-
nistrativo, matrícula:6327013, fiscal titular e dESiGNar a Servidora regi-
na Guadalupe dos Santos Moraes, Professora, matrícula: 3193926/1, como 
fiscal titular, para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 55/2021, 
celebrado com a empresa aSSociaÇÃo Para o dESENVolViMENTo da 
aMaZÔNia lEGal – adaM, cujo o objeto objeto a prestação de serviços 
educacionais de qualificação social e profissional voltados ao atendimento 
do “PROJETO QUALIFICA PARÁ” no âmbito do Plano Estadual de Qualifica-
ção Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. 
Em conformidade com o disposto na PorTaria nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado do 
Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 22 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETáriodEESTadodEaSSiSTÊNciaSocial, TraBalHo, EMPrEGo E
rENda- SEaSTEr
Matrícula: 5945803/1
(em exercício)
Lista das entidades eleitas do cedPi-Pa para o biênio 2022/2024 
o conselho Estadual dos direitos da Pessoa idosa – cEdPi/Pa com base na 
lei n° 6.634, de 29 de março de 2004 e no regimento interno, consideran-
do as eleições para o biênio 2022/2024 constituiu comissão eleitoral publi-
cada pela Resolução 02/2022 em diário oficial Nº 35.079, de 17 de agosto 
de 2022, e torna público a lista das entidades da sociedade civil eleitas 
em assembleia de geral para composição do cEdPi/Pa, biênio 2022-2024.
1.1 – lista de Entidades Eleitas para composição do cEdPi/Pa, biênio 
2022-2024.
• Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará - ARCT-PA;
• Associação Brasileira de Alzheimer - ABRAz;
• Associações de Aposentados e Pensionistas do Pará - FAAPPA;
• Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região –
crEfiTo;
• Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG;
• Ordem dos Advogados do Brasil Secção Pará - OAB-PA;
• Pastoral da Pessoa Idosa – PPI;
Belém, 06 de setembro de 2022
riane reis da Silva
Presidente da comissão Eleitoral.
Portaria Nº 1433 de 11 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da Lei Federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JESUS aNTÔNio da coSTa, Matrícula: 
3210499/1, cargo, SEcrETario dE dirEToria, loTado na GErENcia dE 
MaTErial E PaTriMoNio - GMP, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) 
EliZEU NEPoMUcENo SilVa, Matrícula: 3209067/1, , cargo de aGENTE 
dE SErViÇoS coMPlEMENTarES, lotado(a) na GErENcia dE MaTErial E 
PaTriMoNio - GMP, para atuar como suplente do contrato administrativo 
n° 83/2022, celebrado com a Empresa, HEroN HENriQUE S BriTo, cujo 
objeto é a aquisição de áGUa MiNEral, conforme, anexo i do Edital do ata 
de registro do Preço n.º 012/2022 – dPE (Pregão Eletrônico nº 011/2021 
– dPE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em 
Edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas posteriores alterações;
no decreto Estadual n° 200, de 16 de setembro de 2011, e suas altera-
ções; no decreto Estadual n° 733,
de 13 de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 
04 de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual 
n° 870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 11 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 863288

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria nº  907 de 03 de  outubro de 2022-conceder Licença 
saúde à servidora abaixo:

 NoMe   carGo  Mat LaUdo PerÍodo  dias
Kátia cilene antunes 

Silva Monitor 57174953/1 95035 03.02.22 a 04.02.22   02

Kátia cilene antunes 
Silva Monitor 57174953/1 94701 20.01.22 a 24.01.22   05

Kátia cilene antunes 
Silva Monitor 57174953/1 94775 26.01.22 a 01.02.22   07

Portaria nº  908 de 03 de  outubro de 2022-conceder Licença 
saúde às servidoras abaixo:

  NoMe   carGo   Mat LaU-
do  PerÍodo  dias

Virgínia célia de Jesus 
Silva Monitor 3201406/1 94708 28.01.22 a 06.02.22   10

Jossoraia V. de castro 
de Moura Monitor 54190525/1 94707 28.01.22 a 03.02.22   07

danielle calazans Valen-
te Salvador aG. adM 54180941/2 94706 19.01.22 a 25.01.22   07

Portaria nº  909 de 03 de  outubro de 2022-conceder Licença 
saúde às servidoras abaixo:

  NoMe   carGo Mat LaUdo PerÍodo  dias
fernanda Serra Beserra Monitor 54195560/1 94710 25.02.22 a 06.03.22   10

ana Patricia carreira 
Pires Monitor 57200258/1 95036 26.01.22 a 31.01.22   06

ana Patricia carreira 
pires Monitor 57200258/1 94709 17.01.22 a 19.01.22  03

luiz celso da Silva-Presidente faSEPa
Protocolo: 862927

.

.

diÁria
.

Portaria nº 540, de 11 de outubro de 2022.
Processo nº 1288855/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: ParaUaPEBaS/Pa.
PErÍodo: 06/10/2022 a 06/10/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: roSYaNE coUTo da SilVa cardoSo, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5896871/3, e dioGENES PErEira dE SoUSa, MoToriS-
Ta, Matricula 5956738/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 863068
Portaria nº 541, de 11 de outubro de 2022.
Processo nº 1294533/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA I (CJM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa
dESTiNo: S.doMiNGoS do caPiM/Pa/S.MiGUEl do GUaMá/Pa.
PErÍodo: 13/10/2022 a 13/10/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: lÉlia PESSoa oliVEira, aSSiSTENTE Social, Matricula 
3202640/1, KÉSia caroliNE SilVa doS SaNToS, PSicÓloGa, Matri-
cula 5956716/1, e JorGE lUiZ BarBoSa PirES, MoToriSTa, Matricula 
5905458/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 863075
Portaria nº 542, de 11 de outubro de 2022.
Processo nº 1297547/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescentes, custodiados na UaSE/BNV, conforme os termos do processo.
oriGEM: BENEVidES/Pa
dESTiNo: S. doMiNGoS do caPiM/Pa.
PErÍodo: 20/10/2022 a 21/10/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: diolENE do Socorro MaTiaS NEGrÃo, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 5941059/2, dalVa fErrEira Garcia, PSicÓloGa, 
Matricula 5942930/2, e MarcoS aNToNio MElo TaVarES, MoToriSTa, 
Matricula 5956487/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 863080
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Portaria nº 536, de 06 de outubro de 2022.
Processo nº 1282831/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar monitorada aos familiares de 
adolescente, custodiada no CASF, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: TUcUrUÍ/Pa.
PErÍodo: 10/10/2022 a 12/10/2022. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: SirlENE MaZZiNGHY dE SoUZa, PSicÓloGa, Matricula 
54191367/1, e Mario alMEida MoNTEiro JUNior, MoToriSTa, Matri-
cula 5905998/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 862944

.

.

FÉrias
.

Portaria N°922/2022-GaB/GrH de 11 de outubro 2022
coNcEdEr 30(trinta)dias de férias regulamentares a servidora abaixo 
relacionada:

Processo MatrÍcULa NoMe adMissÃo P.aQUis GoZo de 
FÉrias

2022/1295395 5901993/ 3
PaUla criS-

TiNa SaNToS 
dE MoraES

03/08/2020 21/22 01/11/2022 a 
30/11/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 862989

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

diÁria
.

Portaria N° 547/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 11 de oUtUBro de 2022.
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matrícula:n°5913756/3/car-
go:coordenador/origem:Belém-Pa/destino:Santarém, Monte alegre, 
Óbidos e oriximiná-Pa/Período:17 a 31/10/2022/diárias:14,5(quatorze e 
meia)/objetivo:realizar vistorias técnicas para levantamento da situação 
das demandas de obras de energia elétrica em comunidades.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 862986
Portaria Nº 019/2022 – Gs/sedeMe                                    
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2021; considerando disposto nos arts. 3º e 14, pará-
grafo único, da lei nº 7.570, de 22 novembro de 2011, com redação dada 
pela lei nº 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando decreto Estadual nº 1.359/2015, de 31/08/2015, publicado 
no doE em 01/09/2015, que versa sobre normas e procedimentos a serem 
observados no âmbito do Poder Executivo do Estado do Pará com o fim de 
garantir o acesso a informações previsto nos incisos X e XXXiii do art. 5º 
e no inciso II do § 3º do art. 37 da Constituição Federal e no inciso II do 
art. 29; no §5º do art. 286 da Constituição do Estado do Pará; e Lei Federal 
nº 12.527/2011;
considerando instrução Normativa aGE Nº 001, de 04/09/2015 que dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados para designação de autori-
dade de Gerenciamento no âmbito dos Órgãos/Entidades integrantes do 
Poder Executivo Estadual, de que trata o decreto Estadual Nº 1.359/2015;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora HaNNa falESi YaMaMoTo, matrícula funcional 
nº 5959617/2, ocupante do cargo de coordenadora de Núcleo do controle 
interno, para exercer, com zelo e transparência, no âmbito da Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEdEME 
as atribuições, responsabilidades e competências de autoridade de Geren-
ciamento, observando-se, tempestivamente, os preceitos legais e consti-
tucionais, em especial os procedimentos estabelecidos no decreto Estadual 
Nº 1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.
ii – dESiGNar os servidores lia VidiGal Maia, matrícula funcional nº 
5947700/1, ocupante do cargo de assessor Especial ii e TiaGo caXiaS ca-
ValcaNTE, matrícula funcional nº 55588421/4, ocupante do cargo de Geren-
te, para, em caso de impedimento da autoridade de Gerenciamento titular, 
exercerem o encargo de 1ª substituta e 2º substituto, respectivamente.
iii – Tornar sem efeito a Portaria nº 012/2021-GS/SEdEME, de 18/08/2021, 
publicada no doE Nº 34.685, de 30/08/2021.
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 863376

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº0144/2022 – GaB/iMetroParÁ, de 11 de outubro de 2022.
dispõe sobre designação de fiscal de contrato.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental publicado 
no doE nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos 
administrativos serão efetivados nos termos desta PorTaria, e deverá 
obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado 
para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da 
lei federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo, para a função de fiscal e Su-
plente de contrato:

contrato Modalidade de Lici-
tação Fornecedor/objeto Fiscal e suplen-

te do contrato

012/2022 dispensa de licitação n° 
016/2022

claro BraSil S/a
Prestação de serviços de Telefonia fixa comu-

tada (STfc)

f: rubens Magno
S: raysa 
Marcella

 

013/2022

Pregão Eletrônico n° 
05/2022

Superintendência regional 
de Polícia federal em 

roraima
adesão n° 017/2022

diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE 
oBra lTda

Prestação de serviços de apoio administrativo e 
serviços continuados de digitadorSMP)

f: rubens Magno
S: raysa 
Marcella

 

014/2022

Pregão Eletrônico SrP – 
SEPlad/dGl N° 007/2020 

–Processo licitatório n° 
2020/256855-SEPlad . arP 

N° 001/2021

claro BraSil S/a
Prestação de serviço de telefonia móvel 

pessoal(SMP)

f: rubens Magno
S: raysa 
Marcella

art. 2º - São atribuições do fiScal do coNTraTo:
1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
2. fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e 
cláusulas contratuais;
iii. registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
1. confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura/
Nota Fiscal de pagamento à unidade financeira, juntando, inclusive, termo 
declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;
2. controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
3. apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as 
atribuições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração 
e finanças - diraf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação dos contratos 
e terá vigência até o seu vencimento e de sua garantia quando houver.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 11 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves

Protocolo: 863094
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º ta ao coNtrato Nº 26/2020 | Pae Nº 2022/1251841
reF: termo de dispensa de licitação nº 10/2020
contratada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE, cNPJ n° 
61.600.839/0001-55
Justificativa do aditivo: Prorrogação de 05/10/2022 a 04/10/2023
Valor mensal: r$ 1.419,60 (mil e quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos)
Valor anual: r$ 17.035,20 (dezessete mil e trinta e cinco reais e vinte 
centavos)
data da assinatura: 04/10/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 862936
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.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 16/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por seu Secretário-Geral, o sr. Mar-
cElo aNToNio PESSoa cEBolÃo, no âmbito de suas atribuições legais, 
e considerando Parecer Jurídico n° 609/2022 da JUcEPa, nos autos do 
processo nº 2022/1219212, resolve determinar iNEXiGiBilidadE dE li-
ciTaÇÃo, em consonância com o disposto no art. 25, inciso ii, da lei 
federal nº 8.666/93, e alterações, visando realizar contratação com a 
empresa caPaciTY TrEiNaMENTo E aPErfEicoaMENTo lTda, cNPJ nº 
18.133.018/0001-27, que tem como objetivo oferecer o curso “Previdência 
dos Servidores Públicos aposentadorias e Pensões, reforma da Previdên-
cia (Ec 103/2019) E rPPS (União/Estados/df/Municípios)”, que ocorrerá 
no período de 16 a 18 de novembro, para a servidora JoSilENa BiTEN-
coUrT da lUZ PiNTo, matrícula nº 5965776/1, sendo o valor total de r$ 
r$1.690,00 (mil e seiscentos e noventa reais).
data da assinatura: 07/10/2022
MarcElo aNToNio PESSoa cEBolÃo - SEcrETário-GEral da JUcEPa

Protocolo: 862921

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 16/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, no uso de suas 
atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 
nº 16/2022, considerando o Parecer Jurídico n° 609/2022, em consonân-
cia com o disposto no art. 25, inciso ii c/c o art.26 da lei nº 8.666/93, e 
alterações, visando realizar contratação com a empresa caPaciTY TrEi-
NaMENTo E aPErfEicoaMENTo lTda, cNPJ nº 18.133.018/0001-27, que 
tem como objetivo oferecer o curso “Previdência dos Servidores Públicos 
aposentadorias e Pensões, reforma da Previdência (Ec 103/2019) E rPPS 
(União/Estados/df/Municípios)”, que ocorrerá no período de 16 a 18 de 
novembro, para a servidora JoSilENa BiTENcoUrT da lUZ PiNTo, ma-
trícula nº 5965776/1, sendo o valor total de r$1.690,00 (mil e seiscentos 
e noventa reais).
data da assinatura: 11/10/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - PrESidENTE EM EXErcÍcio da JUcEPa

Protocolo: 862924
.

FÉrias
.

Portaria Nº 326/2022 de 11/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr férias à servidora VÂNia Maria JESUS PiNHEiro dE 
VaScoNcEloS, matrícula nº 5013755/1, de 03/11/2022 a 02/12/2022, 
referente ao período aquisitivo 14/05/2021 a 13/05/2022, conforme o 
processo nº 2022/1298130. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 862991
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 153/2022 - 11 de oUtUBro de 2022.
o diretor Geral do NGPM credcidadão, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas no art. 3º da lei nº 7.774 de 23/12/2013 e decreto publicado 
no Diário Oficial do Estado n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
conceder Suprimento de fundos na ordem de r$2.500,00(dois mil 
e quinhentos reais), ao servidor orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo, cPf: 
636.190.242-00. Matrícula funcional 57191916/2, para atender despesas 
eventuais de pronto pagamento de serviço de pessoa jurídica e consumo 
para despesas com o NGPM crEdcidadÃo.
dotação orçamentária: 960101–11.122.1297.833810-33.90.39 r$ 500,00 Serv. PJ
dotação orçamentária: 960101–11.122.1297.833810-33.90.30 r$ 
1.900,00 consumo.
fonte de recurso: 0101000000
o prazo para aplicação do Suprimento de fundos será 30 (trinta) dias, a 
contar da emissão da ordem Bancária. o prazo para encaminhamento da 
prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após o período de aplicação, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no prazo determinado.
ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 862996
.

diÁria
.

Portaria Nº 154/2022 – 11 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 / Barcarena / abaetetuba / Belém, com o objetivo 
de realizar visitas e palestras aos microempreendedores do município aci-
ma mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

EllEN PaTricia coUTiNHo 
NoGUEira 57199970 GErENTE adMiNiS-

TraTiVa
13 a 

14/10/2022 1 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 5791916 SEcrET. dE GaBiNETE 13 a 
14/10/2022 1 1/2

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953834 GErENTE rEGioNal 13 a 
14/10/2022 1 1/2

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

Protocolo: 863319
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 115/2021 – cP Nº 25/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Maar Navegação e Terminais ltda - cNPJ 20.792.591/0001-94
Objeto: Requalificação e Urbanização da Orla do Município de Barcarena no 
Trecho entre Trav. São francisco e av. Gerônimo Pimentel, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 8.666/93.
Vigência: 17/10/2022 a 14/04/2023
data da assinatura: 11/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 863095
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2022/221195
2. licitação nº: 020/2022
3. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 11/10/2022
5. data da Homologação: 11/10/2022
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
ESPEcialiZada Para a rEViTaliZaÇÃo da orla da Vila MoNTE 
alEGrE do MaÚ, no Município de Marapanim, neste Estado.
7. Empresa vencedora adjudicada: lEMES E lEMES coNSTrUTora EirEli 
cNPJ: 18.990.417/0001-04 com o valor total de r$ 1.059.679,64 (Um 
milhão cinquenta e nove mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta 
e quatro centavos).
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 863008

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 35/2021 - cP nº 007/2021– Execução da obra de construção 
do Hospital da Mulher Senhora de Nazaré, no município de Belém/Pa.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 11,5402%
Período de execução: 23/04/2022 a 22/04/2023
dotação orçamentária: 90101 10.302.1507.7582 449051 0103/0303
data de assinatura: 11/10/2022
contratada: Quadra Engenharia ltda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 862980

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1294/2022, de 06 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 
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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 2022/1288958, de 05/10/2022 
– coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a técnica da SEdoP, ao Município de 
São Caetano de Odivelas, a fim de assessoramento técnico em obra do 
Sistema de abastecimento de água.
dESTiNo: São caetano de odivelas/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 11/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 863118
Portaria Nº. 1296/2022, de 07 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 2022/1240136, de 26/09/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 64033677/1, cargo/função: 
coordenador.
NoME: Érica do Socorro da Silva casanova, Matrícula nº 5965156/1, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: reunião Técnica junto à Prefeitura Municipal para tratar das 
ações do Plano Saneamento Básico previsto no Termo de cooperação nº 
024/2021.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com as servidoras, ao Município de Maga-
lhães Barata/Pa.
dESTiNo: Magalhães Barata/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 17 a 18/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 863121
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 035/2022– cPL/sedoP
objeto: contratação de Empresa para a Prestação de Gerenciamento, Ser-
viços e apoio Técnico e operacional para Elaboração, complementação, 
Supervisão, coordenação e fiscalização e Estudos Técnicos de Projetos de 
arquitetura e Engenharias, no Estado do Pará, conforme Termo de referên-
cia, Especificações Técnicas, Planilhas e Projetos anexos.
data de abertura: 28 de novembro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, fornecimento dos arquivos através de meio digital, pre-
sencial (PENdriVE), e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, e no site www.compras-
para.pa.gov.br
Belém-Pa, 11 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 863381
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

contrato nº 41/2022.
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$128.853,00 (cento e vinte e oito mil e oitocentos e cin-

quenta e três reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 07/10/2022.
contratada: TalENToS d aGUa rEPrESENTacao ProJEToS aSSESSoria 
lTda. cNPJ: 24.419.445/0001-79.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 863191
coNtrato N° 35/2022.
Objeto: Contratação de instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pelo Banco central do Brasil na forma de banco Múltiplo, comercial ou 
cooperativo, e cooperativo de crédito, para prestação de serviços ban-
cários que permite a liquidação de faturas por meio de documentos de 
cobrança eletrônica com código de barras no padrão fEBraBaN, por inter-
médio de suas agências e/ou conveniadas, em abrangência nacional, tais 
como: débito automático; Guichê de caixa (quando houver); arrecadação 
Eletrônica; internet Banking; correspondente Bancário; autoatendimento; 
outros Meios.
Valor Global: os pagamentos pela prestação dos serviços ocorrerão na 
forma de compensação das tarifas.
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 07.10.2022.
contratada: BaNco Safra S.a. cNPJ: 58.160.789/0001-28.
ordenador: José antônio de angelis

Protocolo: 862893

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 55/2020.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) me-
ses, iniciando em 22/10/2022, encerrando em 21/10/2023.
data de assinatura: 07.10.2022.
contratada: SErVPrEd SErViÇoS PrEdial E aMBiENTal lTda. cNPJ: 
13.803.194/02001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 863178
5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 05/2020.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual, por mais 05 (cinco) meses, iniciando o prazo de execução em 
05.10.2022, encerrando em 04.03.2023, e o prazo de vigência iniciando 
em 05.12.2022, encerrando em 04.05.2023.
data de assinatura: 04.10.2022.
contratada: SErVPrEd SErViÇoS PrEdial E aMBiENTal lTda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 863180
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 54/2020.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e do prazo 
de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, ambos iniciando em 
03.10.2022, encerrando em 02.10.2023.
data de assinatura: 30.09.2022.
contratada: SErVPrEd SErViÇoS PrEdial E aMBiENTal lTda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 863173
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 62/2020.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 31.12.2022, encerrando em 30.12.2023.
data de assinatura: 07.10.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/00001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 863249

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 03/2022.
objeto: cessão onerosa pelo cEdENTE de 01 (um) servidor à cESSioNá-
RIA, a fim de prestar serviços na função de Agente Operacional.
Valor Global: r$38.129,26 (trinta e oito mil e cento e vinte e nove reais e 
vinte e seis centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 07.10.2022.
cedente: Município de oeiras do Pará. cNPJ: 04.876.413/0001-95.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 862897

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNtrato Nº 19/2017.
objeto: rescisão amigável do contrato nº 19/2017, a partir da data de as-
sinatura deste instrumento, cujo objeto contratual é a prestação de serviço 
de sistema de gestão de abastecimento de combustível, com utilização de 
cartão magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto de combus-
tível, através de rede de postos credenciados.
data de assinatura: 07.10.2022.
contratada: Ticket Soluções Hdfgt S/a. cNPJ: 03.506.307/00001-57.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 863239
..
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 970 de 07 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 processo nº 2022/ 1287703.
r E S o l V E:
i – aUToriZar a Bolsista do ProNaTEc TaMiSi MaToS oliVEira, cPf nº 
947.289.842-49, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – dETEc, a viajar ao município de Paragominas-Pa, no período 
de 13/10 a 15/10/2022, a fim de realizar reunião com dirigentes da EETE-
Pa Paragominas para tratativas das turmas do 1º semestre não fechadas.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 07 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças
*republicada por conter incorreções no doe nº 35.147 do dia 
11/10/2022, Protocolo: 862746.

Protocolo: 863003

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 974 de 11 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 processo nº 2022/1299551;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor adlEY dE SoUZa carNEiro, identidade funcional 
nº 5800807-1, ocupante do cargo de auxiliar Serviços operacionais, lotado 
na diretoria de administração e finanças - daf, a viajar ao município de 
Barcarena-PA, no dia 13/10/2022, a fim de atender as demandas das EE-
TEPaS de interesse dessa SEcTET, do referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 863160
Portaria Nº 975 de 11 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 processo nº 2022/1290688;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora aNa cÉlia Barra aBrEU, identidade funcional 
nº 5905522/2, ocupante do cargo de coordenadora; lotada na diretoria 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos 
municípios de curralinho, canaã dos carajás e Bannach, no período de 
17/10 a 22/10/2022, a fim de cumprir a programação de certificação do 
curso de operador de reto Escavadeira, que será realizado no município de 
Curralinho, a certificação de 02(duas) turmas de Costureiro Industrial que 
acontecerá no município de Canaã dos Carajás, e a certificação do curso 
assistente administrativo e almoxarife, que acontecerá no município de 
Bannach; e o servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade 
funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, que conduzirá a servidora aos 
referidos municípios.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e 1/2 (cinco e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 863326
Portaria Nº 973 de 11 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 processo nº 2022/ 1299169;
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade 
funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, a viajar ao município de Barcarena/

Pa, no dia 20/10/2022, para conduzir a colaboradora eventual MaYara 
PriScYla NaSciMENTo carValHo, conforme processo n°2022/1298564, 
a fim de realizar reuniões de articulações com dirigentes da EETEPA acerca 
de ofertas de cursos do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – ProNaTEc, do referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 11 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 863119
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

errata
.

errata da publicação
Publicação realizada no diário oficial No 35.147, fl. Nº 140, no dia 11
de outubro de 2022.
onde se lê: 

Título do evento Nome do coordenador instituição
organizadora resultado

Simpósio internacional de 
Engenharia e

Sustentabilidade

Paula fernanda Pinheiro 
ribeiro Paiva Ufra aprovado

Leia-se: 

Título do evento Nome do coordenador instituição
organizadora resultado

Simpósio internacional de 
Engenharia e

Sustentabilidade

Paula fernanda Pinhei-
ro ribeiro Paiva Ufra Não aprovado

Protocolo: 863083
.

diÁria
.

 Portaria N° 143/2022 – dirad/FaPesPa, 05 de oUtUBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o MEMoraNdo n° 163/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 
04 de outubro de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2022/1277506;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) 
diária a servidora abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: SUElY BarBoSa MEirElES BEZErra
MaTrÍcUla: 5918349-1
carGo: TÉcNico EM GESTÃo dE dESENVolViMENTo, TEcNoloGia E 
iNoVaÇÃo – ciÊNciaS EcoNÔMicaS
TraJETo: Belém – Pa/ rio de Janeiro – rJ /Belém – Pa.
PErÍodo: 24/10/2022 a 27/10/2022
QUaNTidadE: 3 e ½ (três e Meia) diária
oBJETiVo: Participação do Evento “WorKSHoP MaTriZ SWoT – Programa 
centelha.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 05 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 863042
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº : 025/2022 - ModaLidade de coN-
traTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 013/2022 e arP 013-B/2022, seus ane-
xos - ParTES: ProdEPa E radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMErcio 
E SErViÇoS EirEli – oBJETo: Prestação de serviços de manutenção téc-
nica preventiva e corretiva de sistemas de rádios digitais ponto multipon-
to (PMP) que operam em faixa de frequência não licenciada e licenciada, 
incluindo a manutenção técnica da infraestrutura - daTa da  aSSiNaTU-
ra: 11/10/2022 - ViGÊNcia: 11/10/2022 a 10/10/2023 - Valor (r$): 
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160.000,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 - 339040 - 
foNTE dE rEcUrSo: 0261 -  ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aN-
TÔNio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado: Belém -  Pará, rua 
João Balbi, n º 1188, bairro: São Brás, cEP: 66.060-565.

Protocolo: 863245
eXtrato de coNtrato. Nº : 028/2022 - ModaLidade de coNtra-
taÇÃo: Pregão eletrônico nº 013/2022 e arP 013-a/2022, seus anexos 
- ParTES: ProdEPa E TEllYNK TEcNoloGia E SErViÇoS lTda – oBJETo: 
Prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva de sistemas 
de rádios digitais ponto multiponto (PMP) que operam em faixa de frequência não 
licenciada e licenciada, incluindo a manutenção técnica da infraestrutura - daTa 
da  aSSiNaTUra: 11/10/2022 - ViGÊNcia: 11/10/2022 a 10/10/2023 - Valor 
(r$): 890.000,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 - 339040 - 
foNTE dE rEcUrSo: 0261 -  ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio 
BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado: Belém - Pará, conjunto Panora-
ma XXi, quadra 4, casa 08, Bairro: Mangueirão, cEP: 66.640-870.

Protocolo: 863257
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2022
Processo PaE nº 185.850/2022
objeto: registro de Preços para aquisição de baterias estacionárias, para 
uso nos Sites de telecomunicações da rede Estadual.
EMPrESa VENcEdora:  acUMUladorES MoUra S.a.
cNPJ: 09.811.654/0012-22
iteM 1

iteM 1 – Bateria tiPo 1
QUaNTidadE: 40 unidades

 Valor do iTEM r$77,00 Valor ToTal do iTEM r$3.080,00

iteM 2

iteM 2 – Bateria tiPo 2
QUaNTidadE: 40 unidades

 Valor do iTEM r$181,00 Valor ToTal do iTEM r$7.240,00

teM 3

iteM 3 – Bateria tiPo 3
QUaNTidadE: 100 unidades

 Valor do iTEM r$299,00 Valor ToTal do iTEM r$29.900,00

iteM 4

iteM 4 – Bateria tiPo 4
QUaNTidadE: 80 unidades

 Valor do iTEM r$1.042,00 Valor ToTal do iTEM r$83.260,00

despacho do Presidente: Homologo
www.prodepa.pa.gov.br

Protocolo: 862958

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 600, de 6 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) carloS SÉrGio GoMES dE SoUZa, Moto-
rista, matrícula 3156770, 05/10/2022 a 05/10/2022, à Belém-Pa/Moju/
Belém-Pa, para deslocamento dos colaboradores, idaneide da Silva correa 
e Marcel Santos cabral. a localidade de Moju, região Tocantins. ordena-
dor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 601, de 7 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) PaUlo NardEl SilVa alVES, aNaliSTa dE 
SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo iTaiTUBa, matrícula 8080305-1, 
17/10/2022 a 20/10/2022, à iTaiTUBaPa/TrairÃo/NoVo ProGrESSo/
iTaiTUBa-Pa, para ViSiTa/rEUNiÃo coMErcial coM aS PrEfEiTUraS 
dE TrairÃo E NoVo ProGrESSo. ordenador: MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 602, de 7 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) PaUlo NardEl SilVa alVES, aNaliSTa dE 
SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo iTaiTUBa, matrícula 8080305-1, 
13/10/2022 a 14/10/2022, à iTaiTUBaPa/rUrÓPoliS/iTaiTUBa-Pa, para 
ViSiTa/rEUNiÃo coMErcial coM a PrEfEiTUra dE rUrÓPoliS. orde-
nador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 603, de 7 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) laEdSoN carloS Gaia JUNior, aNaliSTa 
dE SiSTEMaS, matrícula 71838, 04/10/2022 a 05/10/2022, à Belém-Pa/
São caetano de odivelas /Belém-Pa, para ajuste de Segurança Estação e 
reunião com Polícia civil local. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 604, de 7 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista 
de Suporte, matrícula 73408, 10/10/2022 a 15/10/2022, à Belém-Pa/Paragominas/ 
Maracanã /Salinópolis/Belém-Pa, para ativação de escolas e unidades do Ministério 
Público. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 605, de 7 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) JoHNES liMa da SilVa, analista de rede, matrí-
cula 73432, 10/10/2022 a 15/10/2022, à Belém-Pa/Paragominas/ Maracanã 
/Salinópolis/Belém-Pa, para ativação de escolas e unidades do Ministério Pú-
blico. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 606, de 11 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técni-
co em Telecomunicações, matrícula 73425, 05/10/2022 a 08/10/2022, à 
Belém-Pa/oeiras /Belém-Pa, para completo do plantão de manutenção 
preventiva na região do Marajó. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 607, de 11 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) VaNia liMa SoarES, auxiliar de Produção, 
matrícula 70818, 06/10/2022 a 06/10/2022, à Belém-Pa/curuça/Be-
lém-Pa, para o rádio encontra-se desalinhado, MPE de curuçá Tdesk: 
2022025727. região Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 608, de 11 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Te-
lecom, matrícula 73404, 06/10/2022 a 06/10/2022, à Belém-Pa/curuça/
Belém-Pa, para o rádio encontra-se desalinhado, MPE de curuçá Tdesk: 
2022025727. região Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.

Protocolo: 862848

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 411/2022-seeL, 05 de oUtUBro de 
2022, PUBLicada No doe Nº35.145 de 07 de oUtUBro de 2022
oNde se LÊ:

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
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Leia-se: 

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 2021-2021 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

57202041/1 PaUlo MarcElo araUJo dE MoraiS 2021-2022 10 a 
25/11/2022

5946929/2 lariSSa carMEN dE alMEida fErrEira 2021-2022 01 a 
30/11/2022

5898852/5 aliNE doS SaNToS SilVa 2021-2022 16/11 a 
15/12/2022

5945747/1 ViTor aUGUSTo da SilVa BorGES 2020-2020 21/11 a 
05/12/2022

ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.
Protocolo: 863059

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 17/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço por lote, cujo objeto 
é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de malha-
ria e confecções em geral para atendimento dos projetos e programas da 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer. data da abertura: 27/10/2022 às 
9h30 (horário de Brasília).
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br. UaSG: 925454. o 
Edital poderá ser acessado nos meios eletrônicos: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados por e-mail: lici-
tacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
o mesmo estará disponível no Setor de licitação, sede da SEEl, no ende-
reço:, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(2º Bloco - anexo do dE-
TraN). Bairro Mangueirão Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 13 de outubro de 2022.
Pregoeira: lorena Miranda

Protocolo: 862943

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 23/2021.
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 23/2021 QUe eNtre si ce-
LeBraM a seeL e a PreFeitUra MUNiciPaL de MaracaNÃ/Pa.
ParTÍciPES:
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl, Pessoa Jurídica de 
direito Público intero, sediada em Belém, capital do Estado do Pará, na ro-
dovia augusto Montenegro, km 03, S/N (Prédio anexo ii dETraN), Bairro 
Nova Marambaia, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 03.143.730/0001-30, neste 
ato,representada por NiVaN SETUBal NoroNHa, brasileiro, com cPf nº 
262.310.932-04, residente e domiciliado nesta capital
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaracaNÃ, pessoa jurídica de direito pú-
blico, devidamente inscrita no cNPJ/Mf 04.880.258/0001, com sede na, 
avenida Magalhães Barata, n°: 2232, Bairro: centro, cEP: 68.710-000, 
representado pelo Sr. reginaldo de alcantara carrera, portador do cPf nº 
293.043.852-53, representante legal.
As partes supra identificadas ajustaram, na data de 16/12/2021, o Convê-
nio e, por este instrumento, celebram TErMo adiTiVo, em conformidade 
com as normas legais vigentes, no que couber, com a lei n° 8.666, e com 
o decreto 733/13 e com as disposições contidas nos autos do processo nº 
2021/916997, mediante as seguintes cláusulas e condições:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
Prorrogar o prazo de vigência do Termo de convênio no 23/2021 pelo pe-
ríodo de 180 (cento e oitenta) dias, renovável, através de outros Termos 
aditivos.

cLÁUsULa seGUNda - da ratiFicaÇÃo
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo ori-
ginário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, 
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como 
nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos.
Belém/Pa, Belém, 07 de junho de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl
rEGiNaldo dE alcaNTara carrEra
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaracaNÃ/Pa
Testemunha 1: -
Nome:_______________________
cPf:________________________
Testemunha 2:
Nome:_______________________
cPf:_________________________

Protocolo: 863023
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 006/2019
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14, MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ/Mf sob o n.º 15.534.401/0001-07
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: 11/10/2022 a 11/10/2023
daTa da aSSiNaTUra: 10/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 863073

.

.

diÁria
.

Portaria N° 660/GePs/setUr de 11 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1270496;rESolVE: conce-
der 1 e 1/2 (uma e meia) diária a servidora Márcia do Socorro caM-
PoS MoUra, Matrícula: 5636655/1, Técnico de Planejamento e Gestão 
em Turismo. oBJ: fiscalização de serviços de manutenção predial na orla 
do Maçarico, a cargo da empresa l.M.Mota Serviços Técnicos Especializa-
dos ltda. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 13 a 14/10/2022.ordE-
Nador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE,diretor de administração e 
finanças

Protocolo: 863009
Portaria N° 661/GePs/setUr de 11 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1270625;rESolVE: conce-
der 1 e 1/2 (uma e meia) diária a servidora: cláUdia rEGiNa BaSToS NE-
dEr, Matrícula: 55588571/1,Técnico de Planejamento e Gestão em Turis-
mo. oBJ: fiscalização de serviços de manutenção predial na orla do Maça-
rico, a cargo da empresa l.M.Mota Serviços Técnicos Especializados ltda.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.PErÍodo: 13 à 14.10.2022.ordENador:aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE,diretor de administração e finanças

Protocolo: 863015
Portaria Nº 662/GePs/setUr de 11 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1305523; rESolVE: 
conceder 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor aNdrÉ
orENGEl diaS, mat. 5888072/4, Secretário de Estado de Turismo. oBJ: 
Participar de reunião com azul linhas aéreas, azul
Viagens e TaP. dESTiNo: São Paulo/SP. PErÍodo: 13 a 15/10/2022. or-
dENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 863380
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 655/2022/GGP/dPG/07/10/2022. 
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 2022/1285914; rESolVE: rEVoGar 
a Gratificação de Acumulação concedida aos (às) Defensores (as) Públicos 
(as), conforme discriminado na tabela abaixo:
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deFeNsor(a) PÚBLica(a) MatrÍcULa desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

anderson araújo de Medeiros 5957711 2ª dP criminal de 
altamira. dP de Vitória do Xingu. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, ii 

da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.
revogar a contar de 12 de outu-

bro de 2022.

Brunno aranha e Maranhão 5931561 1ª defensoria Pública 
criminal de capanema.

2ª defensoria Pública criminal de 
capanema.

dP Nova Timboteua.

20% do vencimento-base, nos termos dos artigos 
4º e 2º, ii da resolução do cSdP nº 283, de 

16/11/2021.

revogar a contar de 12 de 
setembro de 2022.

cézar Thiago Barreto correia 5957714 1ª dP de Tailândia. 2ª dP de Tailândia. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, i 
da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.

revogar a contar de 12 de outu-
bro de 2022.

diogo Marcell Silva Nascimento Eluan 57227857 1ª dP criminal de Para-
gominas.

3ª dP cível/infância de Paragominas 
e a dP de Ulianópolis.

20% do vencimento-base, nos termos do 2º, i e ii 
da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.

revogar a contar de 12 de outu-
bro de 2022.

Guilherme israel Kochi Silva 5931572 1ª dP cível/criminal de 
Bragança. 2ª dP cível/criminal de Bragança. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, i 

da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.
revogar a contar de 15 de 

setembro de 2022.

Hindemburgo rabello de Moura Júnior 5957717 dP de oriximiná. dP de Óbidos. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, ii 
da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.

revogar a contar de 12 de outu-
bro de 2022.

Jairo Maia Júnior 5957722 1ª dP cível de Breves. 2ª dP cível de Breves. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, i 
da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.

revogar a contar de 12 de outu-
bro de 2022.

Jaqueline Kurita 57234661 1ª dP cível de capa-
nema. 3ª dP cível/infância de capanema. 5% do vencimento-base, nos termos do art. 4º da 

resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.
revogar a contar de 09 de 

setembro de 2022.

Kelvin Breno rowe rodrigues 5957724 2ª dP criminal de 
Breves. dP de Melgaço. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, ii 

da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.
revogar a contar de 25 de 

setembro de 2022.

lilian de aguiar Valentim 5942719 1ª dP cível/criminal de 
itaituba. 3ª dP cível/ criminal de itaituba. 5% do vencimento-base, nos termos do art. 4º da 

resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.
revogar a contar de 12 de 

setembro de 2022.

luis Marcelo Macedo de Souza 5938970 auxiliar as defensorias 
Públicas cíveis de Marabá. dP de rondon do Pará. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, ii 

da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.
revogar a contar de 12 de outu-

bro de 2022.

luiz Gustavo Bessa albuquerque 5557726 2ª dP cível/criminal de 
itaituba. 3ª dP cível/ criminal de itaituba. 5% do vencimento-base, nos termos do art. 4º da 

resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.
revogar a contar de 12 de 

setembro de 2022.

rodrigo cerqueira de Miranda 55588725 dP agrária de Marabá. 1ª dP de itupiranga. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, ii 
da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.

revogar a contar de 12 de outu-
bro de 2022.

rodrigo Souza da Silva 5935437 1ª dP cível de Parago-
minas.

2ª dP cível de Paragominas.
dP de Tomé-açu.
dP de Mãe do rio.

30% do vencimento-base, nos termos do 2º, i e ii 
da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.

revogar a contar de 12 de outu-
bro de 2022.

ronaldo Nogueira Marques 5957733 1ª dP cível/criminal de 
cametá. 2ª dP cível/ criminal de cametá. 10% do vencimento-base, nos termos do art. 2º, i 

da resolução do cSdP nº 283, de 16/11/2021.
revogar a contar de 02 de outu-

bro de 2022.

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

Protocolo: 863081
Portaria Nº 656/2022/GGP/dPG/07/10/2022. 
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 2022/1285914; RESOLVE: CONCEDER Gratificação de Acumulação aos (às) Defensores (as) Públicos (as), conforme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor(a) PÚBLica(a) MatrÍcULa desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

anderson araújo de Medeiros 5957711 auxiliar a dP cível de 
castanhal. dp de curuçá.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

anderson luis lima da Silva 5968074 1ª dP de igarapé-miri. 1ª dP de Mocajuba.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

Bruno farias lima 5931569 2ª dP cível de Parauapebas. dP de curionópolis.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

diogo Marcell Silva Nascimento Eluan 57227857 1ª dP criminal de Parago-
minas.

2ª dP cível de Paragominas.
dP de Ulianópolis.

20% do vencimento-base, nos 
termos do 2º, i e ii da resolução do 

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

fernanda de Sales Schettini 5968121 2ª dP criminal de Breves. 1ª dP de Melgaço.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

fernando Savariz ferrari 5957716 3ª dP cível/infância de 
Parauapebas. dP de Eldorado dos carajás.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

flávia christina Maranhão campos 57234676 3ª dP criminal de castanhal. 2ª dP criminal de castanhal.
5% do vencimento-base, nos ter-

mos do art. 4º da resolução do cSdP 
nº 283, de 16/11/2021.

17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

Guilherme israel Koshi Silva 5931572 1ª dP criminal de capanema. 2ª dP criminal de capanema.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, i da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

16 de setembro de 2022 a 12 de outubro de 2022.

Hindemburgo rabello de Moura Júnior 5957717 dP de alenquer. dP de Óbidos.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

isabele castro da Silva lima 5957719 1ª dP criminal de abaetetuba.
dP de Mocajuba.

1ª dP de igarapé-Miri.
2ª dP criminal de abaetetuba.

30% do vencimento-base, nos 
termos do art. 2º, ii da resolução do 

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
Prorrogar até 12 de outubro de 2022.

Jacqueline Bastos loureiro 5895994 1ª dP cível/criminal de 
Salinópolis. 3ª dP cível de Bragança.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
05 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022.

Jaqueline Kurita 57234661 1ª dP cível de capanema.
2ª dP cível de capanema.

3ª dP cível/infância de 
capanema.

20% do vencimento-base, nos 
termos do art. 2º, i da resolução do 

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
12 de setembro de 2022 a 12 de outubro de 2022.

Jaqueline Kurita 57234661 1ª dP cível de capanema. 3ª dP cível/infância de 
capanema.

5% do vencimento-base, nos ter-
mos do art. 4º da resolução do cSdP 

nº 283, de 16/11/2021.
13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.
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Joaquim azevedo lima filho 57234668 2ª dP cível de castanhal. dP de igarapé-açu.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

Juliana andrea oliveira 5895991 1ª dP cível/criminal de 
Barcarena.

3ª dP cível/ criminal de 
Barcarena.

5% do vencimento-base, nos ter-
mos do art. 4º da resolução do cSdP 

nº 283, de 16/11/2021.
17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

Kelvin Breno rowe rodrigues 5957724 1ª dP cível/criminal de 
Bragança

2ª dP cível/criminal de 
Bragança

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
26 de setembro de 2022 a 12 de outubro de 2022.

leonardo cabral Jacinto 5890175 1ª defensoria Pública criminal 
de castanhal.

2ª defensoria Pública criminal 
de castanhal (dividida).

dP de Santo antônio do Tauá.

15% do vencimento-base, nos 
termos dos artigos 4º e 2º, ii da 
resolução do cSdP nº 283, de 

16/11/2021.

17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

lilian de aguiar Valentim 5942719 1ª dP cível/criminal de 
itaituba.

2ª dP cível/ criminal de 
itaituba.

3ª dP cível/ criminal de 
itaituba.

20% do vencimento-base, nos 
termos do art. 2º, i da resolução do 

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
13 de setembro de 2022 a 12 de outubro de 2022.

lucas rafael de alencar Mota Silva 5968098 1ª dP cível de altamira. 1ª dP de Vitória do Xingu.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

luis Marcelo Macedo de Souza 5938970 auxiliar as defensorias Públicas 
cíveis de Marabá. 1ª dP de itupiranga.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

Marcos antônio dos Santos Vieira 5895968 1ª dP de Monte alegre. dP agrária de Santarém.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

Marcus Vinicius Kruger Becker 5968046 2ª dP criminal de capanema. 1ª dP de Nova Timboteua.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

Maria carolina amaral cordeiro 5933478 2ª dP criminal de abaetetuba.  3ª dP cível/infância de 
abaetetuba.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

Matheus Gomes camacho 5968042 2ª dP cível de capanema.  3ª dP cível/infância de 
capanema

5% do vencimento-base, nos ter-
mos do art. 4º da resolução do cSdP 

nº 283, de 16/11/2021.
13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

Nara de cerqueira Pereira 5895973 5ª defensoria Pública criminal 
de Marabá. dP de São João do araguaia.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

Pablo de Souza Melo 55589590 1ª defensoria Pública criminal 
de Tucuruí. 1ª dP de Novo repartimento.

10% do vencimento-base, nos 
termos do art. 2º, inciso ii, da reso-
lução cSdP n° 283, de 16/11/2021.

02 de maio de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

Plínio Tsuji Barros 55589614 1ª dP cível de Santarém. 1ª dP de rurópolis.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, ii da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

reginaldo Taveira ribeiro 55589623 auxiliar as defensorias Públicas 
criminais de Marabá. dP de Jacundá.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
17 de dezembro de 2021 a 12 de dezembro de 2022.

renato Mendes carneiro Teixeira 57231648 2ª defensoria Pública cível de 
Tucuruí. dP de Goianésia do Pará.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
04 de julho de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

rilker Mikelson de oliveira Viana 5895993 5ª dP cível/infância de 
Marabá.

1ª dP de São domingos do 
araguaia.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
06 de abril de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

rodrigo Silva Massólio 5931574 2ª dP cível de altamira. 1ª dP cível de altamira.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, i da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

28 de julho de 2022 a 12 de outubro de 2022.

rodrigo Souza da Silva 5935437 1ª dP cível de Paragominas. dP de Tomé-açu.
dP de Mãe do rio.

20% do vencimento-base, nos ter-
mos do 2º, ii da resolução do cSdP 

nº 283, de 16/11/2021.
13 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022.

rogério felipe Zacharias 57231637 1ª dP cível de redenção. dP agrária de redenção.
10% do vencimento-base, nos 

termos do art. 2º, i da resolução do 
cSdP nº 283, de 16/11/2021.

17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

rogério Siqueira dos Santos 55589169 1ª dP de Santana do araguaia. 1ª dP de São Geraldo do 
araguaia.

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

cSdP nº 283, de 16/11/2021.
17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

Samuel oliveira ribeiro 5931564 auxiliar as defensorias Públicas 
criminais de Tucuruí. dP de Breu Branco.

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

cSdPnº 283, de 16/11/2021.
17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

Walter augusto Barreto Teixeira 54191077 2ª dP cível/criminal de 
Barcarena.

3ª dP cível/criminal de 
Barcarena.

5% do vencimento-base, nos ter-
mos do art. 4º da resolução do cSdP 

nº 283, de 16/11/2021.
17 de dezembro de 2021 a 19 de dezembro de 2022.

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

Protocolo: 863092
Portaria Nº 657/2022/GGP/dPG/07/10/2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 
e art. 100 da Lei Complementar nº 80/1994; considerando o disposto no art. 46, § 8º da Lei Complementar nº 54/2006, com redação dada pela Lei 
complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1285914; rESolVE: TorNar SEM EfEiTo os artigos 4º e 5º da PorTaria nº 584/2022/GGP/GaB/dPG, de 20/09/2022, referente 
cumulação dos defensores Públicos Jairo Maia Júnior, id. funcional nº 5957722 (3ª dP cível e infância de abaetetuba) e Victor rafael Maltez de lemos, 
id. funcional nº 5903201 (dP de Porto de Moz).
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 863105
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..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 1° termo aditivo do contrato nº. 067/2022-tJPa// 
Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a empresa criart Servi-
ços de Terceirização de mão de obra lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
07.783.832/0001-70.// objeto do contrato: contratação de Empresa de 
Serviços de limpeza, conservação, Higienização e apoio administrativo e 
Encarregado, nas dependências e instalações do TJPa, localizadas no capi-
tal e no interior do Estado do Pará.//objeto do aditivo: o presente termo 
aditivo tem por objeto a atualização da cláusula Terceira para ajuste no 
valor Global do contrato, bem como o acréscimo contratual de 04 (quatro) 
postos de trabalho.// Valor do aditivo: o valor do contrato será majorado 
em r$ 10.521,06 (dez mil quinhentos e vinte e um reais e seis centavos), 
e o valor global do acréscimo será no montante de r$ 252.505,44 (du-
zentos e cinquenta e dois mil quinhentos e cinco reais quarenta e quatro 
centavos), distribuído em: r$ 127.104,00 (cento e vinte e sete mil cen-
to e quatro reais) para o 1º grau de jurisdição, e r$ 125.401,44 (cento 
e vinte cinco mil quatrocentos e um reais quarenta e quatro centavos) 
para o grau de jurisdição-apoio. // dotação orçamentária: funcionais pro-
gramáticas: 02.122.1421.8193, 02.122.1421.8194, 02.122.1421.8195, 
02.122.1421.8659, 02.122.1421.8669, 02.122.1421.8670 / fonte 0101 - 
0118 / Elemento de despesa 339037.// data da assinatura: 07/10/2022// 
foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – 
Secretária de administração//ordenador responsável: Miguel lucivaldo 
alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 862815

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 031/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração dÉBora MoraES GoMES, em obediência a PorTaria nº. 
451/2020-GP, através da qual foi delegada a aplicação das penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei 
nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 21 da lei Estadual nº. 8.972/20, 
vem aplicar à  empresa Eficácia ProJEToS E coNSUlToria lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 06.301.115/0001-00, com sede na cidade de Belo 
Horizonte, Estado do Minas Gerais, à rua dr. Jarbas Vidal Gomes, nº 30, 
conj. 410, cEP: 31.170-070, Tel: (31) 3484-3443/ 99173-8341, e-mail: 
fabricio.lima@eficaciaprojetos.com.br; as penalidades de SUSPENSÃo 
TEMPorária dE ParTiciPaÇÃo EM liciTaÇÃo, iMPEdiMENTo dE 
liciTar E coNTraTar coM o ESTado do Pará PElo PEriodo dE 1 (UM) 
aNo E MUlTa No Valor dE r$ 17.413,31 (dezessete mil, quatrocentos 
e treze reais e trinta e um centavos) em virtude do descumprimento das 
obrigações assumidas através do ata de registro de Preços 028/2020, com 
fundamentado na cláusula Nona e conforme a instrução constante no Pa-
Pro-2020/02665.04. // Belém, 27 de setembro de 2022. // responsavel 
pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do 
TJPa.

Protocolo: 862762
eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 032/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração dÉBora MoraES GoMES, em obediência a PorTaria nº. 
451/2020-GP, através da qual foi delegada a aplicação das penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei 
nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 21 da lei Estadual nº. 8.972/20, vem 
aplicar à empresa MáXiMa SErViÇoS E coMÉrcio EMPrEENdiMENToS 
EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 04.932.470/0001-44, com endereço 
na rua Hildemar Maia , n° 6079-a, Bairro do Muca, cEP: 68902-335, 
Macapá/aP, E-mail: impressaomaximaap@gmail.com ,a penalidade de 
MUlTa, no valor de r$ 1.426,91 (mil quatrocentos e vinte e seis reais 
e noventa e um centavos) e a Sanção de impedimento de licitar e 
contratar com o Estado do Pará pelo período de 01 (um) ano, em virtude 
do descumprimento das obrigações contidas na ata de registro de Preços 
nº 023/2021, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação 
e fundamentação integra este ato decisório, conforme a instrução 
constante no Pa-Pro-2021/02503.01 // Belém, 23 de setembro de 2022. 
// responsavel pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.

Protocolo: 862789

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 030/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração dÉBora MoraES GoMES, em obediência a PorTaria nº. 
451/2020-GP, através da qual foi delegada a aplicação das penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei 
nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 21 da lei Estadual nº. 8.972/20, 
vem aplicar à  empresa iTacá EirEli ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
24.845.457/0001-65, com endereço na rua luiz altemburg Sênior, n° 
635, Bairro: Escola agrícola, cEP: 89031-300, Blumenau/Sc, E-mail: 
empenhos@itaca.eco.br ,a penalidade de MUlTa, no valor de r$ 21.157,90 
(vinte e um mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa centavos), em 
virtude do descumprimento das obrigações contidas no Pregão Eletrônico 
nº 043/2020, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação 
e fundamentação integra este ato decisório, conforme a instrução 
constante no Pa-Pro-2020/00570.01 // Belém, 03 de outubro de 2022. 
// responsavel pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.

Protocolo: 862747

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.301, de 06 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 067/2022 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 017335 /2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor MoSHE daYaN SoUSa riBEiro, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101085, para exercer a função gratificada de Ge-
rente de Tecnologia da informação, a partir de 03-10-2022.
  Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
  Presidente

Protocolo: 863099

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico.
Número: 15/2022.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de veículos, sem motorista e sem combustível em caráter perma-
nente e eventual,
devidamente habilitada para atender as necessidades do Tribunal de con-
tas do Estado do Pará, no transporte de autoridades e Servidores em ser-
viço, em âmbito Estadual,
observados os detalhamentos técnicos e operacionais, conforme descrições, es-
pecificações, condições e quantidades constantes neste Edital e seus Anexos.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico,
via e-mail: larissa.mafra@tcepa.tc.br, nos termos do item 11 do instru-
mento convocatório.
responsável pelo certame: larissa B. l. Mafra aires
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 27 de outubro de 2022.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 27 de outubro de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 
27 de outubro de 2022.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE-Pa

Protocolo: 863091



diário oficial Nº 35.149  87Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

.

FÉrias
.

Portaria Nº 39.311, de 11 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada, protocolizada sob o Expe-
diente nº 006793/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria do carMo da SilVa GoMES dE oliVEira 
E SoUSa, matrícula nº 0101768, férias referentes ao período aquisitivo 
2021/2022, nos termos do artigo 74 da lei nº 5.810/94, nos períodos de 
05 a 19-05-2022 e de 01 a 15-11-2022
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 863089

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 39.300, de 06 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 067/2020 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 017335/2022.
r E S o l V E:
diSPENSar o servidor aUGUSTo JoSÉ rEZENdE SoarES filHo, auditor 
de Controle Externo, matrícula nº 0101193, da função gratificada de Ge-
rente de Tecnologia da informação, a partir de 03-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 863098
Portaria Nº 39.302, de 06 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 iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 465/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 009333/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVaÇÃo de 

NÍVeL ProFissioNaL

a contar 
de:

cargo atual cl Nv
cargo enqua-
dramento

cl Nv

0101065
TiVSoN 

dE MElo 
SilVa

auxiliar Técnico 
de Externo - infor-

mática
TcE-ca-402

B 01

auxiliar Técnico 
de Externo - 
informática
TcE-ca-402

c 01 17/09/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 863021
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico através do presente, o 
Senhor oSValdo roMaNHoli, (cPf: XXX.769.611-XX), Prefeito no perí-
odo de 01/01/2013 a 31/12/2016, para que, no prazo de quinze (15) dias 
a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do 
Processo n° Tc/506917/2015, que trata da Prestação de contas da PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE NoVo ProGrESSo, referente ao convênio SUSi-
PE nº 044/2009 e termos aditivos, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
  Secretário-Geral

Protocolo: 863125

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

..

diÁria
.

Portaria N° 475/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1279711;
rESolVE:
art. 1º conceder ao Procurador de contas STEPHENSoN oliVEira Vic-
TER, para fins de realização de visita institucional ao Tribunal de Contas da 
União, na data de 18/10/2022, em Brasília – df, 1,5 (uma e meia) diária, 
correspondente ao período de afastamento deferido, de 18 a 19/10/2022, 
na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 863057
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5883/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
127349/2022, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de note-
books, para atender as diversos prédios e unidades do Ministério Público 
do Estado do Pará, conforme condições, quantidades, exigências e compo-
sição dos pólos administrativos, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, 
da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual 
nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, 
de 05/02/2020, e no impedimento deste, o servidor rafaEl rodriGUES 
dE SoUZa, 1º Suplente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª Suplen-
te, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor diEGo 
rodriGUES dE SoUZa e, no seu impedimento, faBrÍcio JoSÉ Barro-
So SaldaNHa, para análise técnica das propostas e da documentação de 
qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS 
aNJoS e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, 
Técnicos-contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 07 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 862489
Portaria Nº 5882/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
i - dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa 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 de-
creto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, o servidor 
aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 1º Suplente, e a servidora aNdrÉa 
Mara ciccio, 2ª Suplente, devendo atuar como membro 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 MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS AN-
JoS e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técni-
cos-contadores, para análise da documentação contábil.
ii - rEVoGar as disposições em contrário, em especial a PorTaria nº 
5789/2022-MP/PGJ, de 05 de outubro de 2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 07 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 862492
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.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 015/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 008/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa JPf Grafica E EdiTora lTda (cNPJ nº 38.242.066/0001-60)
Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços de diagramação eletrônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim 
de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
data da assinatura: 12/04/2022
Vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
Preços registrados:

 GrUPo ii - cartiLHas

item Especificação  apresentação Quantidade 
estimada

Preço
Unitário

 

Valor do
item

9

cartilha/Manual  -  colorida encanoada (modelo 5) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0);

Miolo em papel aP branco, 80g/m², até 24 (vinte e quatro) páginas, impressão em policromia (4x4);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00

10

cartilha/Manual  -  colorida encanoada (modelo 5) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0);

Miolo em papel aP branco, 80g/m², até 24 (vinte e quatro) páginas, impressão em policromia (4x4);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 3.000 r$2,00 r$6.000,00

11

cartilha/Manual  -  colorida encanoada (modelo 6) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0);

Miolo em papel aP branco, 80g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em policromia (4x4);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 2.000 r$2,00 r$4.000,00

12

cartilha/Manual  -  colorida encanoada (modelo 6) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
* impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0);

Miolo em papel aP branco, 80g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em policromia (4x4);
Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00

13

cartilha  colorida  encanoada (modelo 7) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m², impressão offset em policromia (4x0); * Miolo em papel AP branco, 80g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 

84 (oitenta e quatro) páginas, impressão em policromia (4x4);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00

14

cartilha/Manual  -  colorida encanoada (modelo 7) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m², impressão offset em policromia (4x0); * Miolo em papel AP branco, 80g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 

84 (oitenta e quatro) páginas, impressão em policromia (4x4);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00

15

cartilha/Manual – miolo (1x1) encanoada (modelo 8) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0);

Miolo em papel aP branco, 80g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em monocromia (1x1);
* Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00

16

cartilha/Manual - miolo (1x1) encanoada (modelo 8) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0);

Miolo em papel aP branco, 80g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em monocromia (1x1);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00

17

cartilha/Manual – miolo (1x1) encanoada (modelo 9) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0);

Miolo em papel aP branco, 80g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e quatro) páginas, impressão em monocromia (1x1);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 2.000 r$3,50 r$7.000,00

18

cartilha/Manual - miolo (1x1) encanoada (modelo 9) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0);

Miolo em papel aP branco, 80g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e quatro) páginas, impressão em monocromia (1x1);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 3.000 r$3,50 r$10.500,00
 

19

cartilha/Manual - colorida espiral (modelo 10) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
capa em papel tríplex 230g/m², impressão em policromia (4x0), com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em policromia (4x4);
Encadernação com espiral simples plástica.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00

20

cartilha/Manual - colorida espiral (modelo 10) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
capa em papel tríplex 230g/m², impressão em policromia (4x0), com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em policromia (4x4);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação com espiral simples plástica.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00
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21

cartilha/Manual - colorida espiral (modelo 11) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
capa em papel tríplex 230g/m², impressão em policromia (4x0), com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e quatro) páginas,
impressão em policromia (4x4);

Texto em fonte da família arial; * Encadernação com espiral simples plástica.

cartilha 2.000 r$3,50 r$7.000,00

22

cartilha/Manual - colorida espiral (modelo 11) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
* impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
capa em papel tríplex 230g/m², impressão em policromia (4x0), com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e quatro) páginas,
impressão em policromia (4x4);

Texto em fonte da família arial; * Encadernação com espiral simples plástica.

cartilha 3.000 r$3,50 r$10.500,00

23

cartilha/Manual - miolo (1x1) espiral (modelo 12) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
capa em papel tríplex 230g/m², impressão em policromia (4x0), com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em
monocromia (1x1);

Encadernação com espiral simples plástica.

cartilha 2.000 r$2,50 r$5.000,00
 

24

cartilha/Manual - miolo (1x1) espiral (modelo 12) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
capa em papel tríplex 230g/m², impressão em policromia (4x0), com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em monocromia (1x1);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação com espiral simples plástica.

cartilha 3.000 r$2,50 r$7.500,00

25

cartilha/Manual - miolo (1x1) espiral (modelo 13) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
capa em papel tríplex 230g/m², impressão em policromia (4x0), com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e quatro) páginas, impressão em monocromia (1x1);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação com espiral simples plástica.

cartilha 2.000 r$3,50 r$7.000,00

26

cartilha/Manual - miolo (1x1) espiral (modelo 13) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

formato fechado de 14,8cm x 21cm (lxa) (a5);
capa em papel tríplex 230g/m², impressão em policromia (4x0), com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e quatro) páginas, impressão em monocromia (1x1);
Texto em fonte da família arial; * Encadernação com espiral simples plástica.

cartilha 3.000 r$3,50 r$10.500,00
 

 

GrUPo iii - iNForMatiVos

item Especificação apresentação Quantidade 
estimada

Preço
Unitário

 

Valor do
item

27

informativo  –  colorido, encanoada (modelo 14) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

Formato fechado de 20cm x 28cm (LxA); Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão  offset  em policromia (4x0);
Miolo em papel aP branco, 80g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta  e seis) páginas, impressão em policromia (4x4); * Encadernação  

encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 1.000 r$2,50 r$2.500,00

28

informativo  –  colorido, encanoada (modelo 14) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

Formato fechado de 20cm x 28cm (LxA); Capa papel couché fosco 170g/m² com impressão offset em policromia (4x0); Miolo em papel 
aP branco, 80g/m², de 25 (vinte e cinco) a 56 (cinquenta e seis) páginas, impressão em policromia (4x4); Texto em fonte da família arial; 

Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 1.500 r$2,50 r$3.750,00

29

informativo  –  colorido, encanoada (modelo 15) – tiragens entre 200 e 500 unid.
impressão;

Formato fechado de 20cm x 28cm (LxA); Capa papel couché fosco 170g/m², impressão offset em policromia (4x0); Miolo em papel AP bran-
co, 80g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e quatro) páginas, impressão em policromia (4x4); * Texto em fonte da família arial;

Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 2.000 r$3,50 r$7.000,00

30

informativo  –  colorido, encanoada (modelo 15) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
impressão;

Formato fechado de 20cm x 28cm (LxA); Capa papel couché fosco 170g/m², impressão offset em policromia (4x0); Miolo em papel AP bran-
co, 80g/m², de 57 (cinquenta e sete) a 84 (oitenta e quatro) páginas, impressão em policromia (4x4); * Texto em fonte da família arial;

Encadernação encanoada, grampeamento duplo.

cartilha 1.500 r$3,50 r$5.250,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rua João Paulo ii, nº 14, Galpão, Bairro: dom aristides, cEP: 67.200-000, fone:(91)98829-5052, E-mail: licitlegal10@gmail.
com, na cidade de Marituba/Pa

Protocolo: 784816

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 009/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa aMÉrica TEcNoloGia dE iNforMáTica E ElETro-ElETrÔNicoS lTda (cNPJ/Mf nº. 
06.926.223/0001-60).
objeto do contrato: Serviços de manutenção preventiva e corretiva (com suporte on-site) de hardware e software, com fornecimento integral de peças 
de reposição para os equipamentos da marca iBM.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, IV, da Lei nº 8.666/1993, 
c/c a cláusula Nona, item 9.1, do instrumento.
data de assinatura: 05/10/2022.
Vigência do aditamento: 02/02/2023 a 01/02/2024.
dotação orçamentária: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 862397
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

Publicação
Modalidade: Pregão eletrônico nº 057/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc nº 137031/2022
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada 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 Pará
regime de Execução: indireta
critério de julgamento: menor preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 27/10/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101. 03.122.1494.8760 - Governança e Gestão
Elemento: 339039 – outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 862413
Publicação
Modalidade: Pregão eletrônico nº 056/2022-MP/Pa
Número do Processo: 120662/2021-SGJ-Ta
objeto: aquisição e instalação de sistema de controle de acesso por reco-
nhecimento facial compatíveis com sistema já existente no MPPa e serviço 
de suporte e manutenção
regime de Execução: indireta
critério de Julgamento: Menor Preço por Grupo
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 27/10/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 - Governança e Gestão
Elemento: 339040 – Serv. de Tecnologia da informação e comunicação – 
Pessoa Jurídica – r$ 442.544,81;
  449040 – Serv. de Tecnologia da informação e comunicação – Pessoa 
Jurídica – r$ 226.683,24;
  449052 – Equipamentos e Material Permanente – r$ 480.341,12
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 862430
Publicação
Modalidade: Pregão eletrônico nº 058/2022-MP/Pa
Número do Processo: 127349/20222 (GEdoc)
objeto: registro de Preços para a aquisição de Notebook
regime de Execução: indireta
critério de Julgamento: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: Ângelo Nazareno
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 27/10/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
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: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 862579

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 051/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto a contratação 
de empresa para prestação de serviços de produção de clipping eletrônico 
de matérias jornalísticas, monitoramento de redes sociais e gestão de in-
formação de temas de interesse do Ministério Público do Estado do Pará:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
cNPJ 18.590.546/0001-05 - MPM coMUNicacao lTda
ToTal do forNEcEdor: 41.299,92
item 01 .....P.Total 41.299,92
Valor Total do certame: 41.299,92
Belém (Pa), 07 de outubro de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 862508

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada
Núm. do t.e.d.: 002/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Polícia Militar do Estado do Pará.
objeto: conjugação de esforços entre os partícipes, visando a cessão de 
praças da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará, que 
atuarão nas sedes do Ministério Público do Estado do Pará, visando o for-
talecimento e intensificação de ações de segurança pública e policiamento 
ostensivo, com o intuito de sustentação dos direitos individuais, coletivos 
e difusos, notadamente quanto a sua integração ao sistema de segurança 
institucional do Ministério Público do Estado do Para, essencial ao desem-
penho de suas atividades institucionais em defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis.
data de assinatura: 07/10/2022.
Vigência: 07/10/2022 a 07/10/2023.
Valor: r$ 3.938.200,00 (três milhões, novece1ntos e trinta e oito mil e 
duzentos reais).
dotação orçamentária:
funcional Programática: 12101.03.122.1494.8941 – Governança e Gestão 
– docc;
Natureza da despesa: 319012 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal 
Militar – r$2.139.270,00;
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários.
funcional Programática: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Ges-
tão;
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo – r$ 31.400,00;
339033 – Passagens e despesas com locomoção – r$ 528.600,00;
449052 – Equipamentos e Material Permanente – r$ 230.000,00;
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários.
funcional Programática: 12101.03.331.1494.8942 – auxílios e Benefícios.
Natureza da despesa: 339019 – auxílio fardamento – r$ 72.930,00.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 863299
Portaria Nº 0778/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de outubro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 27 de setembro de 2022, publicadas no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de outubro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, 
datada de 26 de setembro de 2022, publicadas no site do Ministério Público 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 15 e 16/10/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
 
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PerÍodo: 15 e 16/10/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, pu-
blicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão para 
o mês outubro de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 27 de setembro de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 26 de setembro de 2022, 
ambas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 15/10/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
camilly Gouvea Proença (assessora da Procuradoria cível) - (designação 
em caráter excepcional, conforme decisão exarada no Protocolo SiP nº 
145982022, de 28/09/2022).
ana Gabriella falcão Neto da cruz (assessora Técnica Especializada da 
Procuradoria criminal)
dia 16/10/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
camilly Gouvea Proença (assessora da Procuradoria cível)
denise Maia carneiro (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 07 de outubro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 862515
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roL de iNscritos - editaL 41/2022-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 
98, caput da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol de 
inscritos no concurso de remoção na terceira entrância decorrente do Edital 
n.º 41/2022-cSMP, publicado no doE n.º 35.128 de 26/09/2022: 

5º PJ criMiNaL de icoaraci
Gedoc n.º 144.503/2022

Promotor de Justiça Gedoc n.º data de 
inscrição

01 NadilSoN PorTilHo GoMES 145.247/2022 28/09/2022
02 ÉriKa MENEZES dE oliVEira 146.406/2022 04/10/2022

Belém-Pa, 07 de outubro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 42/2022-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 
98, caput da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol de 
inscritos no concurso de remoção na terceira entrância decorrente do Edital 
n.º 42/2022-cSMP, publicado no doE n.º 35.128 de 26/09/2022: 

4º PJ da infância e Juventude de Belém
Gedoc n.º 144.506/2022

Promotor de Justiça Gedoc n.º data de 
inscrição

01 daNiEl HENriQUE QUEiroZ aZEVEdo 145.041/2022 27/09/2022

02 SiNTia NoNaTa NEVES dE QUiNTaNilHa BiBaS 
MaradEi 145.087/2022 27/09/2022

03 darlENE rodriGUES MorEira 145.211/2022 28/09/2022
04 NadilSoN PorTilHo GoMES 145.249/2022 28/09/2022
05 alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira 145.456/2022 29/09/2022
06 carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS 145.545/2022 30/09/2022
07 ViViaNE loBaTo SoBral 145.553/2022 30/09/2022
08 carMEN BUrlE da MoTa dE frEiTaS 146.003/2022 03/10/2022
09 ÉriKa MENEZES dE oliVEira 146.405/2022 04/10/2022
10 lÍliaM PaTrÍcia dUarTE dE SoUZa GoMES 146.588/2022 05/10/2022

Belém-Pa, 07 de outubro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 43/2022-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 43/2022-cSMP, publicado no doE n.º 35.128 de 26/09/2022:
 

4º PJ de deFesa coMUNitÁria e cidadaNia, iNFÂNcia e JUVeNtUde e dos idosos de BeNeVides
Gedoc n.º 144.510/2022

Promotor de Justiça Gedoc n.º data de 
inscrição

01 aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira 144.902/2022 27/09/2022
02 liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira 144.941/2022 27/09/2022
03 carloS laMarcK MaGNo BarBoSa 145.011/2022 27/09/2022
04 BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES 145.043/2022 27/09/2022
05 Maria cláUdia ViToriNo GadElHa 145.134/2022 27/09/2022
06 arliNdo JorGE caBral JÚNior 145.188/2022 28/09/2022
07 Márcio lEal diaS 145.310/2022 28/09/2022
08 aNdrESSa Érica aVila PiNHEiro 145.316/2022 28/09/2022
09 fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sá 145.324/2022 28/09/2022
10 PaUla caroliNa NUNES MacHado 145.437/2022 29/09/2022
11 aMaNda lUciaNa SalES loBaTo araUJo 145.451/2022 29/09/2022
12 JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE 146.059/2022 03/10/2022
13 BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo 146.114/2022 04/10/2022
14 crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa 146.176/2022 04/10/2022
15 adriaNa PaSSoS fErrEira 146.370/2022 04/10/2022
16 rENaTo BEliNi dE oliVEira coSTa 146.462/2022 05/10/2022
17 ElY SoraYa SilVa cEZar 146.675/2022 05/10/2022
18 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 146.903/2022 06/10/2022

Belém-Pa, 07 de outubro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

roL de iNscritos - editaL 44/2022-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e 
art. 98, caput da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol 
de inscritos no concurso de remoção na segunda entrância decorrente do 
Edital n.º 44/2022-cSMP, publicado no doE n.º 35.128 de 26/096/2022:
 

4º PJ da iNFÂNcia e JUVeNtUde de aNaNiNdeUa
Gedoc n.º 144.512/2022

Promotor de Justiça Gedoc n.º data de 
inscrição

01 aNdrÉ caValcaNTi dE oliVEira 144.900/2022 27/09/2022

02 liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira 144.940/2022 27/09/2022

03 laÉrcio GUilHErMiNo dE aBrEU 144.942/2022 27/09/2022

04 daNiEl MENEZES BarroS 144.950/2022 27/09/2022

05 carloS laMarcK MaGNo BarBoSa 145.014/2022 27/09/2022

06 BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES 145.042/2022 27/09/2022

07 Maria cláUdia ViToriNo GadElHa 145.135/2022 27/09/2022

08 Márcio lEal diaS 145.165/2022 28/09/2022

09 VYllYa coSTa Barra SErENi 145.166/2022 28/09/2022

10 arliNdo JorGE caBral JÚNior 145.192/2022 28/09/2022

11 aNdrESSa Érica aVila PiNHEiro 145.317/2022 28/09/2022

12 fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sá 145.323/2022 28/09/2022

13 PaUla caroliNE NUNES MacHado 145.435/2022 29/09/2022

14 aMaNda lUciaNa SalES loBaTo araUJo 145.454/2022 29/09/2022

15 JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE 146.057/2022 03/10/2022

16 BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo 146.110/2022 04/10/2022

17 JÚlio cÉSar SoUSa coSTa 146.122/2022 04/10/2022

18 crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa 146.181/2022 04/10/2022

19 adriaNa PaSSoS fErrEira 146.372/2022 04/10/2022

20 rENaTo BEliNi dE oliVEira coSTa 146.460/2022 05/10/2022

21 ElY SoraYa SilVa cEZar 146.674/2022 05/10/2022

22 MariEla corrÊa HaGE 146.738/2022 06/10/2022

23 rEGiNa lUiZa TaVEira da SilVa 146.758/2022 06/10/2022

24 JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior 146.905/2022 06/10/2022

Belém-Pa, 07 de outubro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
roL de iNscritos - editaL 45/2022-csMP
  o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, PrESidENTE do coNSElHo SU-
PErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 88, § 4º e art. 
98, caput da lei complementar n.º 057/2006, TorNa PÚBlico o rol de 
inscritos no concurso de promoção à segunda entrância, pelo critério de 
antiguidade, decorrente do Edital n.º 45/2022-cSMP, publicado no doE n.º 
35.128 de 26/09/2022:
 

  PJ de tUcUMÃ
Gedoc n.º 144.508/2022

Promotor de Justiça Gedoc n.º data de ins-
crição

01 alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa 145.035/2022 27/09/2022

02 THiaGo riBEiro SaNaNdrES 145.067/2022 27/09/2022

03 HElEM TaliTa lira foNTES 145.217/2022 28/09/2022

04 GErSoN alBErTo dE fraNÇa 145.418/2022 29/09/2022

05 PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE 145.628/2022
146.909/2022

30/09/2022
06/10/2022

06 lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa 145.728/2022 01/10/2022

07 BrUNo SaraValli rodriGUES 146.488/2022 05/10/2022

08 MUllEr MarQUES SiQUEira 146.628/2022 05/10/2022

09 BrUNo alVES cÂMara 146.637/2022 05/10/2022

10 JUliaNa NUNES fEliX 146.660/2022 05/10/2022

11 EMErSoN coSTa dE oliVEira 146.701/2022 06/10/2022

12 lEoNardo JorGE liMa caldaS 146.709/2022 06/10/2022

13 THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ 146.811/2022 06/10/2022

Belém-Pa, 07 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 862459
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aViso n.° 21/2022-csMP/MPPa
  faço público, a quem interessar possa que a 19ª Sessão ordinária do 
Plenário Virtual do conselho Superior, realizar-se-á das 8h do dia 17/10 
até às 18h do dia 21/10/2022 no site: www.mppa.mp.br, para apreciação 
da pauta a seguir:
iteNs da PaUta:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
1.1.1. Processo nº 004583-027/2017
requerente(s): a coletividade
requerido(s): dEcol-decorações, Engenharia e comércio ltda. E SUSiPE 
- Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.
origem: 2º PJ de Tucuruí
assunto: apurar irregularidades em licitações da SUSiPE, quanto à amplia-
ção do centro de Triagem Metropolitano em Tucuruí
1.1.2. Processo nº 006049-040/2018
requerente(s): Elson coelho ferreira e comunidade Joana Peres
requerido(s): leivaldo e francisco oliveira Sobrinho
origem: 8º PJ de castanhal
Assunto: Apurar a existência de conflito coletivo agrário entre Elson Coelho 
ferreira e outros moradores da comunidade Joana Peres, em Baião.
1.1.3. Processo nº 002521-040/2017
requerente(s): associação da comunidade Quilombola do ramal do Bacuri
requerido(s): iTErPa - instituto de Terras do Pará, Estado do Pará
origem: 8º PJ de castanhal
assunto: apurar a titulação quilombola do Território ramal do Bacuri em 
abaetetuba com expedição de recomendação 05/2018 da 8ª PJ de cas-
tanhal para que seja concluído o procedimento administrativo iTErPa 
2006/31389.
1.1.4. Processo nº 000046-113/2021
requerente(s): Emílio carlos alexandro Vasconcelos de Mendonça
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bélem - SEMMa
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: Necessidade de poda de árvores na avenida Generalíssimo deo-
doro esquina com Governador José Malcher
1.1.5. Processo nº 004674-040/2019
requerente(s): coordenação de Vigilância Sanitária de castanhal e Secre-
taria Municipal de Saúde de castanhal
requerido(s): artemon Guedes cavalcante, vulgo Biro-Biro
origem: 6º PJ de castanhal
assunto: apurar suposto crime ambiental consistente no exercício irregular 
de atividade de suinocultura.
1.1.6. Processo nº 006713-003/2022
requerente(s): andrei chaves oliveira
requerido(s): instituto Vicente Nelson, Prefeitura Municipal de Santarém
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar suposta ocorrência de fraude na realização de concurso 
público da Prefeitura Municipal de Santarém.
1.1.7. Processo nº 000462-078/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Medicilândia
origem: PJ de Medicilândia
Assunto: Objeto não especificado em PORTARIA
1.1.8. Processo nº 004399-003/2022
requerente(s): fabiano alex Barros Nunes
requerido(s): Secretaria de Estado de Saúde do Pará
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar possível mau atendimento ao público por parte do hospital 
geral de Parauapebas (HGP).
1.1.9. Processo nº 000702-034/2018
requerente(s): Tribunal de contas dos Municípios
requerido(s): Maria de fátima Maia cardoso
origem: 2º PJ de Tailândia.
assunto: apuração de improbidade administrativa em decorrência de não 
aprovação de contas da Secretaria Municipal de Saúde.
1.1.10. Processo nº 000052-146/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeito do Município de ourilândia do Norte
origem: PJ de ourilândia do Norte
assunto: apurar possíveis irregularidades realizadas pela Prefeitura Municipal 
de ourilândia do Norte na aquisição de terreno para a construção de presídio.
1.1.11. Processo nº 000870-151/2021
requerente(s): centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Pú-
blico -caodPP
requerido(s): defensoria Pública do Estado do Pará
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades relacionadas ao pregão eletrôni-
co n° 009/2021, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para a monta-
gem do novo datacenter da defensoria Pública do Estado do Pará.
1.1.12. Processo nº 000095-151/2020
requerente(s): cS Brasil frotas lTda
requerido(s): Polícia Militar do Estado do Pará - PM/Pa
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas ilegalidades quanto ao Pregão n.º 005/2020 da 
Polícia Militar do Estado do Pará.
1.1.13. Processo nº 004414-032/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Paragominas
origem: 3º PJ de Paragominas
assunto: apurar possíveis irregularidades no procedimento licitatório 
(2019/2020), referente à contratação de empresa para prestação de 
serviços de atendimento individualizado de cuidado pessoal, serviços de 

auxiliar de PorTaria e serviços de intermediação de libras para dar apoio 
às escolas da rede pública municipal de ensino.
1.1.14. Processo nº 001642-029/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de capanema
origem: 1º PJ de capanema
Assunto: Apurar suposta ilegalidade da aquisição de combustíveis e lubrifi-
cantes diversos destinados a manutenção da frota de veículos da prefeitura 
e Secretarias do Município de capanema/Pa.
1.1.15. Processo nº 000846-030/2019
requerente(s): raiane cristiano a. dos Santos
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta incompatibilidade entre a ocupação do cargo de 
Presidente do conselho Municipal de Parauapebas e servidora de cargo 
comissionado em Parauapebas.
1.1.16. Processo nº 000209-151/2022
requerente(s): Walter Wilton arbage
requerido(s): cartório Marítimo, Empresa B.a Meio ambiente ltda e regis-
tro de imóvel do 1º ofício
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis fraudes relacionadas ao cartório Marítimo, re-
gistro de imóvel do 1º ofício e a Empresa B.a. Meio ambiente ltda., a 
envolver prejuízo à companhia de desenvolvimento e administração de 
áreas Metropolitanas – codEM.
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES:
1.2.1. Processo nº 000006-150/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico Nº 
013/2016, para prestação de serviços de implantação e manutenção da 
arborização e paisagismo de Belém, conduzido pela (SEMMa)
1.2.2. Processo nº 000024-012/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 6ª PJ agrária de altamira
assunto: apurar irregularidades no serviço de atendimento de urgência e 
emergência do Hospital Municipal de Vitoria do Xingu/Pa
1.2.3. Processo nº 000798-027/2022
requerente(s): Sérgio Martins Souza Queiroz
requerido(s): 1ª Promotoria de Justiça de Tucuruí
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar se a comarca de Tucuruí aprovou as metas de inclusão 
de estudantes em ensino básico em período integral e, tendo aprovado, 
se as mesmas foram cumpridas de forma a, efetivamente, ser atingido 
o percentual de 25% dos estudantes matriculados nessa modalidade de 
ensino em 2024.
1.2.4. Processo nº 002139-036/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Benevides
origem: 3º PJ de Benevides
Assunto: Apurar suposta precariedade no fluxo de atendimento de pacien-
tes mais graves na unidade de urgência e emergência do Hospital Municipal 
de Benevides/Pa
1.2.5. Processo nº 004998-921/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de abaetetuba
origem: 4º PJ Promotoria cível defesa da Probidade administrativa abaetetuba
assunto: apurar possível degradação ambiental ocasionada pelo cemitério 
municipal de abaetetuba
1.2.6. Processo nº 000013-151/2019
requerente(s): Vereadora Marinor Brito - cMB
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém – PMB e Vereador Mauro cris-
tiano freitas
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa de propa-
ganda eleitoral irregular feita pelo Vereador Mauro cristiano freitas, bem 
como possíveis irregularidades nas obras de recuperação de acesso à praia 
“vai quem quer” em cotijuba.
1.2.7. Processo nº 000167-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Mateus Pereira Picanço
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível acumulação indevida de cargos públicos
1.2.8. Processo nº 000186-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Ulysses Teixeira da Silva
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível acumulação indevida de cargos públicos e sobre-
posição de jornadas de trabalho por parte de profissional da saúde
1.2.9. Processo nº 003053-382/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará, Sindicato dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras rurais de floresta de araguaia.
requerido(s): Município de floresta do araguaia - Pa
origem: 1º PJ de conceição do araguaia
assunto: apurar supostas condições precárias das escolas no Município de 
floresta do araguaia.
1.2.10. Processo nº 000121-043/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
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requerido(s): Marcílio costa Picanço
origem: PJ de Terra Santa
assunto: apurar possíveis irregularidades existentes em dois procedimen-
tos licitatórios da Prefeitura Municipal de Terra Santa/Pa (tomadas de pre-
ços nº 004/2013 e nº 003/2014)
1.2.11. Processo nº 000359-440/2015
requerente(s): luiz claudio Jorge cardoso
requerido(s): Supermercado cidade
origem: 1º PJ de ananindeua
assunto: apurar possíveis práticas referentes ao estacionamento irregular 
de veículos de carga e descarga de produtos, e poluição sonora realizados 
pelo Supermercado cidade-ananindeua/Pa.
1.2.12. Processo nº 000201-151/2019
requerente(s): deputada Estadual Simone Morgado
requerido(s): assembleia legislativa do Estado do Pará (alEPa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no procedimento licitatório carta 
convite nº 075/2011 cPl/alEPa
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo nº 000148-804/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Xingu/Pa - SMS-
VX, Município de Vitória do Xingu/Pa.
origem: 5ª PJ de dir. const. fund., ações const., def. da Prob.adm,e faz.
Pub de altamira
assunto: apurar notícias de irregularidade constatadas na auditoria nº 
13075 realizada pelo departamento Nacional de auditoria do Sistema Úni-
co de Saúde (dENaSUS) junto a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória 
do Xingu/Pa, no que toca os itens 248490 (pagamentos indevidos no valor 
de R$585,000,00 para aquisição de filtros purificadores de água da zona 
rural e em estabelecimentos de ensino), 248497 (pagamentos indevidos 
feitos a empresa M. da V. c. oliveira lopes ME para aquisição de óculos 
de grau no valor de r$183.870,00), 248501 (pagamento indevido no va-
lor de r$255.213,50, relativo a exames, consultas e cirurgias), 248498 
(pagamento indevido, no valor de r$687.347,40 para a empresa SaNE-
coN relativo a prestação de serviços de conclusão do reservatório e rede 
de abastecimento de água) e 248494 (pagamento indevido no valor de 
r$402.850,00 relativo a desapropriação de terrenos para aquisição e cons-
trução de estação de tratamento de esgoto sanitário), além do TaS (Termo 
de ajuste Sanitário).
1.3.2. Processo nº 000301-940/2022
requerente(s): Bio diagnóstica distribuidora de Produtos Hospitalares e 
laboratoriais ltda ME.
requerido(s): Sebastião Miranda filho, Município de Marabá - Prefeitura 
Municipal, Georgeton rodrigues de Morais, Edinusia dias da Silva, débora 
correia dias, luciano lopes dias.
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar irregularidades no processo licitatório n° 26.0605/2021-
PMM (pregão (SrP) 081/2021 cEl/SEVoP/PMM, destinado a aquisição de 
testes para realização de exames laboratoriais com a finalidade de atender 
a demanda do Município de Marabá.
1.3.3. Processo nº 000167-151/2019
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE-Ncic
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação - SEdUc/Pa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa.
assunto: averiguar supostas irregularidades apontadas no contrato de nº 
159/2017, celebrado entre a SEdUc e as Empresas Vat Tecnologia da in-
formação, e TEcHloG Serviços de Gestão e Sistemas informatizados ltda, 
para a execução de serviços de instalação, adequação, remanejamento, 
capacitação de professores etc.
1.3.4. Processo nº 000509-043/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): S. V. X. Serviços Profissionais, Marcílio Costa Picanço, Cons-
truções e Transportes ltda- EPP
origem: PJ de Terra Santa
assunto: averiguar supostos indícios de fraude nos procedimentos licita-
tórios firmados entre a Prefeitura Municipal de Terra Santa/Pa, pelo ex 
prefeito Marcílio Costa Picanço, e a Empresa S. V. X. Serviços Profissionais, 
construções e Transportes ltda – EPP.
1.3.5. Processo nº 000133-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): carlos andré Matos Zygmantas
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta acumulação indevida de cargos públicos por parte 
de andré Mastos Zygmantas, que supostamente teria vínculos emprega-
tícios com o Hospital Humberto Maradei, com a fundação Santa casa de 
Misericórdia do Pará, com o Hospital Público Estadual Galileu e com o Hos-
pital Público regional de castanhal.
1.3.6. Processo nº 050101-003/2021
requerente(s): Jocilene fialho da Silva
requerido(s): assai atacadista
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposto dano às árvores (mangueiras), localizadas no 
entorno do antigo prédio da importadora veículos, onde está atualmente 
situado o atacadão assaí, em razão de terem tido suas raízes concretadas, 
devido a construção de uma calçada promovida pelo empreendimento.
1.3.7. Processo nº 000221-151/2018
requerente(s): Sindicato dos Trab. de Trânsito do Estado do Pará (SiNd-
TraN/Pa)
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará (dETraN/Pa)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa

assunto: averiguar supostas irregularidades no contrato administrativo nº 
84/2016 (processo administrativo nº 2016/372044), promovido pelo dE-
TraN/Pa, qual tinha por fundamento a adesão na modalidade “carona” da 
ata de registro de preço referente ao pregão eletrônico nº 38/2015-Pro-
dEPa (Processo licitatório nº 2015/344382-ProdEPa) que tem como ob-
jeto a contratação de serviço especializado para fornecimento de subs-
crições e suporte ao sistema operacional de código aberto corporativo de 
plataforma ‘’rEd HaT’’
1.3.8. Processo nº 000095-093/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): anfrísio a. N. da c. Nunes ltda.-EPP, anfrísio augusto Nery 
da costa Nunes, Portal do Sol consultoria Tributária - EirElli-ME
origem: PJ de Brasil Novo
Assunto: Apurar suposta atipicidade na movimentação financeira entre em-
presa prestadora de assessoria contábil e o município de Brasil Novo/Pa.
1.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.4.1. Processo nº 000225-151/2018
requerente(s): Sindicato dos Trab. de Trânsito do Estado do Pará (SiNd-
TraN/Pa)
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará (dETraN/Pa)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades no contrato nº 03/08 – pregão eletrônico nº 
17/2016 para prestação de serviços de modernização administrativa portuária.
1.4.2. Processo nº 000271-302/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de São francisco do Pará
origem: PJ de São francisco do Pará
assunto: apurar contratação de empresa especializada para realização de 
concurso público, apesar de existir sentença determinando a convocação 
de aprovados no concurso nº 001/2009.
1.4.3. Processo nº 000507-043/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Marcílio costa Picanço, concretiza construções & Serviços ltda EPP
origem: PJ de Terra Santa
Assunto: Apurar indícios de fraude nos procedimentos licitatórios firmados 
entre a Prefeitura Municipal de Terra Santa/Pa, por meio do prefeito à épo-
ca Marcílio costa Picanço e a empresa concretiza construções & serviços 
ltda EPP para fabricação de móveis de madeira e esquadria, bem como 
para recuperação de ponte de madeira, ilicitudes que, se comprovadas 
configuram ato de improbidade administrativa.
1.4.4. Processo nº 000926-027/2020
requerente(s): a coletividade, Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeito Municipal de Tucuruí - arthur de Jesus Brito, Jones 
William da Silva Galvao, Benedito Joaquim campos couto.
origem: 2º PJ de Tucuruí
assunto: apurar eventual atraso na prestação de contas pelo Município de 
Tucuruí no ano de 2018, notadamente, no 1º quadrimestre.
1.4.5. Processo nº 000255-302/2021
requerente(s): Procuradoria Geral de Justiça
requerido(s): Marileide do Nascimento daniels
origem: PJ de São francisco do Pará
assunto: apurar irregularidades em possível apropriação de quantia refe-
rente ao fundo Municipal de assistência Social, cuja ordenadora de despe-
sas era a Sra. Marileide do Nascimento daniels.
1.4.6. Processo nº 000871-048/2019
requerente(s): Harumi lopes coelho Matsunaga
requerido(s): Prefeitura Municipal de canaã dos carajás
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar eventual fraude em licitação no processo nº 18/2019.
1.4.7. Processo nº 000181-079/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Cartório de Único Oficio de Capitão Poço/Pa
origem: PJ de capitão Poço
assunto: apurar eventual ato de improbidade administrativa por violação 
a princípios constitucionais do Nacional diogo Nogueira da costa, o qual 
respondia pelo cartório extrajudicial do único ofício, tendo em vista o re-
sultado de correição realizada pelo Tribunal de Justiça no período de 08 a 
10 de agosto de 2018.
1.4.8. Processo nº 003880-031/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): antônio carlos Vieira de Sousa
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar a prática de ato de improbidade administrativa em face 
da conduta de antônio carlos Vieira de Sousa, o qual, aproveitando-se do 
cargo de conselheiro Tutelar do Município de Santarém, constrangeu a 
jovem T.S.T. da. S., mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal com ele.
1.4.9. Processo nº 043146-003/2021
requerente(s): Bruna araújo
requerido(s): Biomédico Jorge luiz, Biomédico flávio cardoso, Hospital 
Municipal de Marabá, Biomédico rosilvan da Silva
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar a ocorrência de ato de improbidade administrativa relativo 
a suposto recebimento irregular de plantões e não cumprimento de carga 
horária por profissionais farmacêuticos do Hospital Municipal de Marabá.
1.4.10. Processo nº 003156-133/2021
requerente(s): Breno rodrigo do rosário Melo
requerido(s): Município de Tracuateua
origem: 2º PJ de Bragança
assunto: apurar irregularidades pela comissão de licitação da Prefeitura 
Municipal de Bragança referente ao Pregão n° 03/2021 00018 PP SrP PMT.
1.4.11. Processo nº 000944-151/2021
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requerente(s): Procuradoria-regional da fazenda Nacional da 1ª região
requerido(s): Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém - SEMoB
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível omissão da SEMoB - Belém em exigir da Empre-
sa Barata Transportes ltda a certidão de regularidade fiscal para instruir 
o processo de autorização do serviço de transporte público de passageiros 
no Município de Belém.
1.4.12. Processo nº 000465-055/2018
requerente(s): Banco do Estado do Para S/a - BaNPará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
origem: PJ de Goianésia do Pará
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pela 
administração pública municipal de Goianésia do Pará quando da ausência 
de repasse das verbas consignadas através de contrato de empréstimo 
entre o BaNPará e os servidores públicos municipais.
1.4.13. Processo nº 000616-179/2019
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Município de alenquer - Pará
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar utilização de bens do patrimônio público em favor da Em-
presa alves Josino & costa ltda, que tem como sócio o irmão do atual 
vice-prefeito.
1.4.14. Processo nº 001996-025/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Marituba - Prefeitura Municipal
origem: 3º PJ de Marituba
assunto: apurar suspeita de fraude e desvio de dinheiro público que es-
taria ocorrendo na emissão de boletos de iSS a serem pagos pelos contri-
buintes ao Município de Marituba, ocorrida no ano de 2018 e 2019.
1.4.15. Processo nº 001305-030/2022
requerente(s): Elias de Paulo conceição
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar morosidade da Secretaria Municipal de Saúde de Pa-
rauapebas (SEMSa) em fornecer o tratamento de saúde adequado em fa-
vor de Elias de Paulo conceição.
1.4.16. Processo nº 000400-302/2018
requerente(s): Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM
requerido(s): ana Soraia da Silva Vasconcelos
origem: PJ de São francisco do Pará
assunto: apurar irregularidades no processo de prestação de contas nº 
774152014-00 no qual consta a Sra. ana Soraia da Silva Vasconcelos como 
ordenadora responsável pela prestação de constas do fundo de Manutenção 
e desenvolvimento da Educação Básica - fUNdEB de São francisco do Pará.
1.4.17. Processo nº 001023-040/2022
requerente(s): rafael Evangelista Galvão
requerido(s): Vânia Nascimento da Silva, a Prefeitura Municipal de castanhal
origem: 4º PJ de castanhal
assunto: apurar a utilização de contratos irregulares de locações de veícu-
los em favor da Vereadora Vânia Nascimento da Silva e de seus parentes, 
cujas despesas aos cofres públicos municipais chegam a aproximadamente 
r$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mensais, em troca de apoio político 
à candidatura da filha do atual prefeito de Castanhal, Sra. PAULA TITAN.
1.4.18. Processo nº 000750-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Wagner césar costa ferreira e deputado Gustavo Sefer
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível uso indevido de dinheiro público em benefício 
próprio, pois alguns comissionados receberiam pela alEPa, porém traba-
lhariam em serviços particulares, além de prática de rachadinha e retenção 
de tickets de servidores.
1.4.19. Processo nº 000137-078/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Nilson cavaleiro Samuelson
origem: PJ de Medicilândia
assunto: apurar possíveis irregularidades praticadas no âmbito do convê-
nio nº 013/2004, representado pela Secretaria Executiva de desenvolvi-
mento Urbano e regional – SEUrB e o Município de Medicilândia.
1.4.20. Processo nº 043398-003/2021
requerente(s): Marcelo lima
requerido(s): acusado Em apuração
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar possível poluição sonora e atmosférica praticada pela ser-
ralheira, situada na Passagem liberdade, 43, fundos, na Travessa 3 de 
Maio entre domingos Marreiros e antônio Barreto, Bairro de fátima.
1.4.21. Processo nº 000161-151/2020
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): Polícia civil do Estado do Pará - Pc/Pa
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades em revisão de processos adminis-
trativos disciplinares antigos, favorecendo a inúmeros pedidos que não preen-
chem os requisitos necessários e reintegrando servidores de forma irregular.
1.4.22. Processo nº 000010-113/2014
requerente(s): aldenise Socorro antônio José Barros
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - SEUrB
origem: 3º PJ de Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
Assunto: Averiguar os constantes alagamentos na confluência das Aveni-
das conselheiro furtado e roberto camelier, próximo à Praça amazonas, 
no Bairro Jurunas.
1.4.23. Processo nº 000205-151/2016
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade administrativa e à cor-
rupção do MPPa.

requerido(s): Secretaria de Estado de Transporte (SETraNS)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: aPUrar PoSSÍVEiS irrEGUlaridadES Na SEcrETaria dE ES-
Tado dE TraNSPorTE – SETraNS – BElÉM, ESPEcialMENTE QUaNTo ao 
arT. 11 da lEi fEdEral Nº 8.429/92
1.4.24. Processo nº 000109-222/2020
requerente(s): SiNTEPP – Senador José Porfírio
requerido(s): Município de Senador José Porfírio
origem: PJ de Senador José Porfírio
assunto: rEcUrSo EM NoTÍcia dE faTo. rEcorrENTE alEGa ilEGa-
lidadES EM rEdUÇÃo Salarial doS SErVidorES TEMPorárioS dE 
EdUcaÇÃo No MUNicÍPio dE SÃo JoSÉ PorfÍrio/Pa.
1.4.25. Processo nº 002164-034/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Tailândia – conselho do fUNdEB
origem: PJ de Tailândia
assunto: aPUrar dENÚNcia dE falTa dE iNforMaÇÕES No QUE TaN-
GE a docUMENToS NEcESSárioS Para a PrESTaÇÃo dE coNTaS do 
fUNdEB 2017, iMPoSSiBiliTaNdo oS TraBalHoS doS MEMBroS do 
coNSElHo
1.4.26. Processo nº 013285-031/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): oSValdo dE JESUS MaciEl carNEiro
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: aPUrar PoSSÍVEl PráTica dE aTo dE iMProBidadE adMiNiS-
TraTiVa SUPoSTaMENTE coMETido Por SErVidor PÚBlico ESTadUal 
EfETiVo, coNSiSTENTE No rEcEBiMENTo dE rEMUNEraÇÃo SEM o rES-
PEcTiVo EXErcÍcio daS aTiVidadES iNErENTES ao carGo PÚBlico
1.4.27. Processo nº 011718-031/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJUÍ doS caMPoS, PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE SaNTarÉM E PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElTErra
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: aPUrar SUPoSTaS irrEGUlaridadES No ProViMENTo do 
carGo dE ProcUrador JUrÍdico doS MUNicÍPioS dE SaNTarÉM, 
MoJUÍ doS caMPoS E BElTErra
1.4.28. Processo nº 000031-249/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): PrEfEiTUra MUNiciPal dE oEiraS do Pará
origem: PJ de oeiras do Pará
assunto: aPUrar PoSSÍVEiS aToS dE iMProBidadE PraTicadoS Por 
GESTorES E/oU SErVidorES do MUNicÍPio dE oEiraS do Pará/Pa 
PEla MalVErSaÇÃo dE rEcUrSoS QUE dEVEriaM SEr rEPaSSadoS ao 
BaNco do BradESco S/a.
1.4.29. Processo nº 000501-043/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): roSa SoUSa NoGUEira ME / MarcÍlio coSTa PicaNÇo 
/ aTraÇÃo coMÉrcio dE MoToS lTda / M. c. d. carValHo & cia lTda
origem: PJ de Terra Santa
assunto: aPUrar iNdÍcioS dE fraUdE NoS ProcEdiMENToS liciTaTÓ-
rioS firMadoS ENTrE a PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra SaNTa/ Pa, 
Por MEio do PrEfEiTo À ÉPoca MarcÍlio coSTa PicaNÇo, E aS EM-
PrESaS aTraÇÃo coMÉrcio dE MoToS lTda, M. c. d. carValHo & cia 
lTda E roSa SoUSa NoGUEira – ME Para forNEciMENTo dE coMBUS-
TÍVEl E dEriVadoS dE PETrÓlEo, iliciTUdES QUE, SE coMProVadaS 
coNfiGUraM aTo dE iMProBidadE adMiNiSTraTiVa
1.4.30. Processo nº 002015-922/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Valmir climaco (Gestor Municipal)
origem: 4ª PJ de itaituba
assunto: apurar a prática de improbidade administrativa, consistente na 
violação de princípios, notadamente ao princípio da impessoalidade e da 
vedação da promoção pessoal na publicidade institucional, pelo prefeito 
Valmir climaco de aguiar.
1.4.31. Processo nº 009199-031/2021
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Escola Nossa Senhora de Guadalupe, EM aPUraÇÃo
origem: 13º PJ de Santarém
Assunto: Apurar e identificar os responsáveis pelo vazamento irregular de es-
goto para a via pública proveniente da Escola Nossa Senhora de Guadalupe.
1.4.32. Processo nº 000073-200/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, Secretaria Municipal 
de Saúde de ananindeua - SESaU, Sindicato dos Médicos do Pará.
requerido(s): daniel Barbosa Santos, dayane da Silva lima, Prefeitura de 
ananindeua
origem: 2º PJ de direitos constitucionais fundamentais, defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar a probidade administrativa no recebimento indevido de 
recursos públicos para pagamento de vencimentos de profissionais de saú-
de (médicos), que mesmo após demitidos pelo prefeito municipal de ana-
nindeua permanecem com seus nomes vinculados no cadastro nacional de 
estabelecimentos de saúde (cNES).
1.4.33. Processo nº 000753-048/2019
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Vale S.a
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar a categoria de dano ambiental da barragem mina do sos-
sego em canaã dos carajás.
1.4.34. Processo nº 002302-110/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): cooPEraTiVa aGroiNdUSTrial da TraNSaMaZÔNica
origem: PJ de Medicilândia
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assunto: aPUrar PoSSÍVEiS irrEGUlaridadES Na aPlicaÇÃo dE rE-
cUrSoS PÚBlicoS rEPaSSadoS PEla SEcrETaria dE ESTado dE aGri-
cUlTUra do Pará – SaGri À ENTidadE dENoMiNada cooPEraTiVa 
aGroiNdUSTrial da TraNSaMaZÔNica
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.5.1. Processo nº 000014-151/2017
requerente(s): conselho regional de Medicina do Estado do Pará - crM/
Pa, 2ª PJ/dcf/dH
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde - SESMa
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades, por parte da Secretaria Munici-
pal de Saúde do Município de Belém-SESMA, em razão do relatório de fis-
calização realizada na Unidade de Saúde da família do canal da Visconde.
1.5.2. Processo nº 000287-151/2021
requerente(s): darcilene lima Braga
requerido(s): Sonia Helena, centro de atenção a Saúde do idoso - casa do idoso
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto desvio de função de servidor ocupante do cargo 
de agente de PorTaria do centro de atenção à Saúde do idoso de Belém, 
que estaria desempenhando atividades privativas de farmacêutico.
1.5.3. Processo nº 000276-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): rogério Medeiros cabral, Geraldo lorenzoni
origem: PJ de Brasil Novo
assunto: apurar possível irregularidade na alienação de terreno público, 
localizado no loteamento Vitória régia, Município de Brasil Novo.
1.5.4. Processo nº 000256-302/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de São francisco do Para
origem: PJ de São francisco do Para
assunto: apurar a existência e implementação do Plano Municipal de Sa-
neamento Básico de São francisco do Pará e sua adequação nos termos da 
legislação vigente, especialmente na zona rural do Município.
1.5.5. Processo nº 000052-826/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru
origem: PJ de limoeiro do ajuru
assunto: apurar indícios da prática de improbidade administrativa, por 
parte de agentes públicos
vinculados à Prefeitura de limoeiro do ajurú, na realização de procedimen-
tos licitatórios e
contratação de serviços de obras de ampliação, reforma e adequação de 
escolas públicas da rede
municipal de ensino do Município de limoeiro do ajurú, no ano de 2017.
1.5.6. Processo nº 004923-070/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Samuel José da Silva (Sec. de adm. de Pau d’arco), fred-
son Pereira da Silva
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa consubstan-
ciados na cobrança indevida de taxas, tributos e/ou outros valores como 
condição para emissão de certidão de tempo de serviço, atribuídos em tese 
ao Prefeito Municipal de Pau d’arco, fredson Pereira costa Júnior e ao Se-
cretário Municipal de administração de Pau d’arco, Samuel José da Silva.
1.5.7. Processo nº 000200-073/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Pablo raphael Gomes Genuíno
origem: PJ de rurópolis
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa decorrente do 
não pagamento de valores devidos a título de diárias de Tratamento fora 
do domicílio - Tfd, na gestão municipal do Sr. Pablo raphael Gomes Ge-
nuíno (2013/2016).
1.5.8. Processo nº 003580-096/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de água azul do Norte/Pa
origem: 1º PJ de Xinguara
assunto: apurar supostas irregularidades na prestação de contas do con-
vênio nº 091/2014, em especial, a inexistência de publicidade do Proce-
dimento licitatório nº 058/2014, a ausência de comprovação de despesas 
realizadas ante a falta de apresentação de notas fiscais e a transferência de 
recursos durante o período vedado pela legislação eleitoral.
1.5.9. Processo nº 000822-125/2020
requerente(s): lilian de farias cardoso
requerido(s): Em apuração
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposto crime ambiental, consistente em poluição sonora 
em período noturno.
1.5.10. Processo nº 000291-302/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de São francisco do Pará
origem: PJ de São francisco do Pará
assunto: apurar suposta irregularidade no pagamento dos vencimentos 
mensais dos servidores públicos municipais concursados da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Município de São francisco do Pará.
1.5.11. Processo nº 000170-135/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Santarém Novo
origem: PJ de Santarém Novo
assunto: apurar indícios de irregularidades no contrato administrativo 
nº 2019/0052019-001, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santarém 
Novo e a Empresa V. H. r. ribeiro e cia lTda.
1.5.12. Processo nº 000056-200/2018

requerente(s): Neize cristina Santa rosa rodrigues
requerido(s): Secretaria de Saúde de ananindeua-SESaU
origem: 2º PJ de ananindeua
assunto: apurar violação em tese da lei de improbidade administrativa, em 
seu art. 11, caput, figurando como investigada Dayse Cravo dos Santos.
Belém-Pa, 07 de outubro de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa
oBS: quaisquer requerimentos devem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico conselho@mppa.mp.br

Protocolo: 862590
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 016/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 008/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa BUd 
crUZ EirEli (cNPJ nº 41.185.345/0001-44)
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de diagramação ele-
trônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim 
de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
data da assinatura: 12/04/2022
Vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
Preços registrados:

GrUPo iV – caLeNdÁrio

item Especificação apresen-
tação

Quan-
tidade 

estimada

Preço
Unitário

Valor total 
do
item

31

calendário (modelo 1) – até 4 (quatro) 
tiragens de 110 (cento e dez) unidades 

cada.
impressão;

formato (lxa) 42cm x 29,7cm (a3);
capa em papel couché 230g/m², com 

impressão offset em policromia (4x0), 
com laminação fosca e verniz localizado;

Miolo com 14 (quatorze) lâminas 
em papel couché fosco 170g/m², com 

impressão em policromia (4x0);
Encadernação com acabamento em 
garra com duplo anel 3/4 “wireo”.

Marca: idEia

calendário 1.000 
unid. r$5,00 r$5.000,00

32

calendário (modelo 2) – até 4 (quatro) 
tiragens de 110 (trezentas) unidades 

cada.
impressão;

formato (lxa) 29,7cm x 21cm (a4);
capa em papel couché 230g/m², com 

impressão offset em policromia (4x0), 
com laminação fosca e verniz localizado;

Miolo com 14 (quatorze) lâminas em 
papel couché fosco 170g/m², com im-
pressão offset em policromia (4x0);
Encadernação com acabamento em 
garra com duplo anel 3/4 “wireo”.

Marca: idEia

calendário 1.000 
unid. r$12,00 r$12.000,00

33

calendário (modelo 3) – até 3 (três) 
tiragens de 300 (trezentas) unidades 

cada.
impressão;

formato (lxa) 20cm x 14cm; * capa 
e miolo com 14 (quatorze) lâminas em 

couché fosco 170g/m², impressão offset 
em policromia (4x4) (aplicação de ima-
gens/figuras fotográficas, em cores)
Base: 40x20cm, em Papel cartão TP 

Premium 350 g/m², impressão offset em 
policromia (4x0), vincado duplo;
Encadernação com acabamento em 
garra com duplo anel 3/4 “wireo”.

Marca: idEia

calendário 1000 unid. r$9,00 r$9.000,00

  

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: área adEc Quadra 03, conjunto G lote 12 – Bair-
ro: ceilândia – cEP: 72.237-370, fone: (61)98236-0539, E-Mail: ideiaco-
merciodf@gmail.com , BraSÍlia-df

Protocolo: 784835
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 008/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa Hc 
coMUNic PaPElaria lTda (cNPJ nº 40.352.600/0001-33)
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de diagramação ele-
trônica, editoração e impressão de material gráfico em diversos itens, a fim 
de atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa)
data da assinatura: 12/04/2022
Vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
Preços registrados:
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GrUPo i – reVistas

item Especificação apresentação Quantidade 
estimada

Preço
Unitá-
rio

 

Valor global do
item

1

rEViSTa do MiNiSTÉrio PÚBlico e/ou liVroS (Modelo 1) – tiragens entre 200 e 500 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm (lxa);
capa com impressão em policromia (4x0), em papel tríplex 250 g/m², com laminação fosca, relevo e verniz localizados;

Miolo em papel Color Plus Marfim (Off White) 80g/m², de 100 até 200 (duzentas) páginas (frente e verso), impressão em monocromia (1x1) offset, 
com 90% do preto;

Texto em fonte da família Arial; * Separadores para identificar cada seção;
lombada com acabamento em brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc PaPElaria 

livro 1.000 r$11,00 r$11.000,00

2

rEViSTa do MiNiSTÉrio PÚBlico e/ou liVroS (Modelo 1) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm (lxa);
capa com impressão em policromia (4x0), em papel tríplex 250 g/m², com laminação fosca, relevo e verniz localizados;

Miolo em papel Color Plus Marfim (Off White) 80g/m², de 100 até 200 (duzentas) páginas (frente e verso), impressão em monocromia (1x1) offset, 
com 90% do preto;

Texto em fonte da família Arial; * Separadores para identificar cada seção;
lombada com acabamento em brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc PaPElaria

livro 1.000 r$10,00 r$10.000,00

3

rEViSTa do MiNiSTÉrio PÚBlico e/ou liVroS (Modelo 2) – tiragens entre 200 e 500 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm (lxa);
capa com impressão em policromia (4x0), em papel tríplex 250g/m², com laminação fosca, relevo e verniz localizados;

Miolo em papel Color Plus Marfim (Off White) 80g/m², de 201 (duzentas e uma) até 400 (quatrocentas) páginas (frente e verso), impressão em 
monocromia (1x1) offset, com 90% do preto;

Texto em fonte da família Arial; * Separadores para identificar cada seção;
lombada com acabamento em brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc PaPElaria

livro 1.000 r$10,00 r$10.000,00

4

rEViSTa do MiNiSTÉrio PÚBlico e/ou liVroS (Modelo 2) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm (lxa);
capa com impressão em policromia (4x0), em papel tríplex 250g/m², com laminação fosca, relevo e verniz localizados;

Miolo em papel Color Plus Marfim (Off White) 80g/m², de 201 (duzentas e uma) até 400 (quatrocentas) páginas (frente e verso), impressão em 
monocromia (1x1) offset, com 90% do preto;

Texto em fonte da família Arial; * Separadores para identificar cada seção;
lombada com acabamento em brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc PaPElaria

livro 1.500 r$10,50 r$15.750,00

5

rEViSTa do MiNiSTÉrio PÚBlico e/ou liVroS (Modelo 3) – tiragens entre 200 e 500 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm (lxa);
capa com impressão em policromia (4x0), em papel tríplex 250g/m², com laminação fosca;

Miolo em papel AP branco, 70g/m², de 100 até 200 (duzentas) páginas (frente e verso), impressão em monocromia (1x1) offset, com 90% do preto;
Texto em fonte da família Arial; * Separadores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em brochura.
Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc PaPElaria

livro 1.000 r$10,50 r$10.500,00

6

rEViSTa do MiNiSTÉrio PÚBlico e/ou liVroS (Modelo 3) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm (lxa);
capa com impressão em policromia (4x0), em papel tríplex 250g/m², com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 100 até 200 (duzentas) páginas
(frente e verso), impressão em monocromia (1x1) offset, com 90% do preto;
Texto em fonte da família Arial; * Separadores para identificar cada seção;

lombada com acabamento em brochura.
Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc PaPElaria

livro 3.000 r$10,50 r$31.500,00

7

rEViSTaS  do  MiNiSTÉrio PÚBlico e/ou liVroS (Modelo 4) – tiragens entre 200 e 500 unid.
 diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm (lxa);
capa com impressão em policromia (4x0), em papel tríplex 250g/m², com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 201 (duzentas e uma) até 400 (quatrocentas) páginas (frente e verso), impressão em monocromia (1x1) 
offset, com 90% do preto;

Texto em fonte da família Arial; * Separadores para identificar cada seção;
lombada com acabamento em brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc PaPElaria

livro 1.000 r$11,80 r$11.800,00

8

rEViSTaS  do  MiNiSTÉrio PÚBlico e/ou liVroS (Modelo 4) – tiragens entre 501 e 1.000 unid.
diagramação e editoração do miolo;

formato fechado de 155mm x 255mm (lxa);
capa com impressão em policromia (4x0), em papel tríplex 250g/m², com laminação fosca;

Miolo em papel aP branco, 70g/m², de 201 (duzentas e uma) até 400 (quatrocentas) páginas (frente e verso), impressão em monocromia (1x1) 
offset, com 90% do preto;

Texto em fonte da família Arial; * Separadores para identificar cada seção;
lombada com acabamento em brochura.

Marca/ModElo: Hc PaPElaria/Hc PaPElaria

livro 1.500 r$11,80 r$17.700,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Endereço da contratada: rua Vidal ramos, nº 110, Sala: 01, Bairro: Pio corrêa, cEP: 88.801-140, na cidade de criciúma-Sc, fone:(48) 99853-5467, 
E-mail: licitacao@hcpapelaria.com.br

Protocolo: 784685
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 036/2022-Pe-PMa 
objeto: registro de preços para fornecimento de material do tipo pedra 
preta, argila, seixo misto, areia fina, areia grossa e piçarra para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de obras e Viação Pública do município 
de abaetetuba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento. Nos termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público 
o resultado da licitação e julgamento das propostas à respectiva vencedora. 
desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da Prefeita Municipal, 
Sra. francineti Maria rodrigues carvalho, resolve: tornar público a HoMolo-
GaÇÃo do Pregão Eletrônico nº 036/2022-PE-PMa, à seguinte adjudicatária: 
Nicolas G. de Macedo & cia ltda, cNPJ 04.551.555/0001-82, vencedora do 
lote/Grupo 01 (único): 01 no valor total de r$ 9.310.750,00 (Nove milhões, 
trezentos e dez mil, setecentos e cinquenta reais). ordenador de despesas: 
Francineti Maria rodrigues carvalho.

aViso de ProrroGaÇÃo 
o Município de abaetetuba, cNPJ 05.105.127/0001-99, com endereço na 
rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, através da comis-
são Permanente de licitação - cPl, torna público, a quem possa interessar 
que ProrroGa o prazo de abertura da Sessão Pública referente ao PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 038/2022-PE-PMa, cuja abertura ocorrerá às 09h, do dia 
14/10/2022, no endereço eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, 
para contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado 
de acesso a internet (via fibra óptica e/ou via rádio), full-duplex, simétricos, 
sem limite de franquia, incluindo o fornecimento de equipamentos em regime 
de comodato, instalação, configuração, suporte técnico e manutenção da in-
fraestrutura, para atender a Prefeitura Municipal de abaetetuba, Secretarias 
vinculadas e fundos Municipais (SEMaS, SEMEia, SEMEc E SESMaB), pelo 
período de 12 (doze) meses. a licitação será regida pela lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.os interessados poderão obter o texto integral 
do Edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página 
do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.
brou 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. 
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita de abaetetuba/Pa.

Protocolo: 863140

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022-Pe-PMa 
objeto: aquisição Parcelada de Gêneros alimentícios - PÃo (Merenda 
escolar), ao longo de 12 meses, para o Município de abaetetuba. Nos ter-
mos da ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e 
julgamento das propostas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo 
a lei e ao mérito, por meio do Secretário Municipal de Educação, cultura e 
desporto - SEMEc/fundo Municipal, cNPJ 21.763.283/0001-01, V. Senhoria  
Jefferson Felgueiras de Carvalho, resolve: tornar público a HOMOLOGAÇÃO 
do Pregão Eletrônico Nº 034/2022-PE-PMa, à seguinte adjudicatária:  antonia 
f Gomes comercio, cNPJ 26.741.254/0001-54, vencedora dos itens: 01 (r$ 
18,70), 02 (r$ 18,70), 03 (r$ 18,75) e 04 (r$ 25,45), perfazendo o valor 
total de r$ 1.130.440,00. Ordenador de Despesas: Jefferson Felgueiras 
de carvalho.

eXtratos de coNtratos 
Partes: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ secretaria Municipal de educa-
ção, cNPJ nº 21.763.283/0001-01. origem: Pregão Eletrônico nº 031/2022. 
objeto: contratação de empresa especializada ao fornecimento de Gêneros 
alimentícios (Merenda Escolar), ao longo de 12 meses, para o Município de 
abaetetuba. contratada: Sebastião Q. ferreira, cNPJ 07.137.759/0001-60. 
contrato nº 2022/298. Valor global: r$ 2.474.924,60 (dois milhões, quatro-
centos e setenta e quatro mil novecentos e vinte quatro reais e sessenta cen-
tavos). contratada: Bom Bons e descartaveis Eireli, cNPJ 01.580.769/0001-
99. contrato nº 2022/299. Valor global: r$ 111.756,00 (cento e onze mil, se-
tecentos e cinquenta e seis reais). contratada: a. M. l. araujo ferreira, cNPJ 
11.803.326/0001-73. contrato nº 2022/300. Valor global: r$ 1.541.697,50 
(um milhão e quinhentos e quarenta e um mil e seiscentos e noventa sete 
reais e cinquenta centavos). contratada: aMEGa diSTriBEM lTda, cNPJ 
44.931.840/0001-43. contrato nº 2022/301. Valor global: r$ 6.124.789,00 
(seis milhões, cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e nove re-
ais). contratada: P r S de castro Eireli, cNPJ 36.620.827/0001-45. contrato 
nº 2022/302. Valor global: r$ 807.600,00 (oitocentos e sete mil, seiscentos 
reais). Vigência dos contratos: 07/10/2022 à 07/10/2023. assinatura: 07 
de outubro de 2022. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário de 
educação.

Protocolo: 863141

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico Nº 047/2022

objeto: aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo TiPo caMiNHoNETE 4X4, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social 
do MUNicÍPio dE acará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 001/2022/SE-
aSTEr, cElEBrado ENTrE o ESTado do Pará, aTraVÉS da SEcrETaria dE 
ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda-SEaSTEr E 
o MUNicÍPio dE acará. Vencedor: fiBra diSTriBUicao & loGiSTica EirE-
li cNPJ: 29.887.078/0001-51- coNTraTo: 20220701, ViGÊNcia: 05/10/2022 
a 31/12/2022 - Valor r$ 209.000,00 (duzentos e Nove Mil reais). daTa dE 
aSSiNaTUra: 05 de outubro de 2022. rUda GaLLiLeU da siLVa LiMa. 
secretario MUNiciPaL.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022

objeto: aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo TiPo caMiNHoNETE 4X4, ViSaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE 
acará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 006/2022 cElEBrado ENTrE 
o ESTado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo ParaPáZ E o MUNicÍPio 
dE acará. Vencedor: fiBra diSTriBUicao & loGiSTica EirEli cNPJ: 
29.887.078/0001-51- coNTraTo: 20220722, ViGÊNcia: 05/10/2022 a 
31/12/2022 - Valor r$ 209.000,00 (duzentos e Nove Mil reais). daTa dE 
aSSiNaTUra: 05 de outubro de 2022. carLa LUciaNa seaBra PortaL. 
secretaria MUNiciPaL.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 047/2022, para aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo TiPo caMiNHo-
NETE 4X4, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNici-
Pal dE aSSiSTÊNcia Social do MUNicÍPio dE acará/Pa, NoS TErMoS 
do coNVÊNio N° 001/2022/SEaSTEr, cElEBrado ENTrE o ESTado do 
Pará, aTraVÉS da SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, Tra-
BalHo, EMPrEGo E rENda-SEaSTEr E o MUNicÍPio dE acará. Vence-
dor: fiBra diSTriBUicao & loGiSTica EirEli cNPJ: 29.887.078/0001-51 
Valor r$ 209.000,00 (duzentos e Nove Mil reais). rUda GaLLiLeU da 
siLVa LiMa. secretario MUNiciPaL.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 048/2022, para aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo TiPo caMiNHo-
NETE 4X4, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo dE acará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 006/2022 
cElEBrado ENTrE o ESTado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo ParaPáZ E 
o MUNicÍPio dE acará. Vencedor: fiBra diSTriBUicao & loGiSTica EirEli 
cNPJ: 29.887.078/0001-51 Valor r$ 209.000,00 (duzentos e Nove Mil reais). 
carLa LUciaNa seaBra PortaL. secretaria MUNiciPaL.

Protocolo: 863142

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de terMo aditiVo

1° termo aditivo - alteração de prazo ao contrato n.º 2.020/2022 - Pregão 
Eletrônico n° 006/2022. Parte: MUNicÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE afUá e a empresa NáUTica aMaPar iNdUSTria E coMÉrcio NaVal lTda.
o presente termo aditivo prorroga o prazo para a execução dos serviços por 
mais 45 (quarenta e cinco) dias, de 02 de outubro de 2022 a 16 de novembro 
de 2022 ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo.

Protocolo: 863143

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
Pe. srP 074/2022

objeto: contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) incluindo 
sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização 
e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e futuras do Pla-
no corporativo. aBErTUra: 26/10/2022, às 10:00 horas (horário local) no 
site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores informa-
ções e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br,www.tcm.
gov.br,www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@
gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obti-
dos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de altamira 
-  Setor de licitação, situado na rua acesso dois nº. 530, Bairro Premem, al-
tamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. JosÉ JorGe de Farias, Pregoeiro
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PreGÃo eLetroNico srP 084/2022
refere-se à serviços de recuperação e reforma de mobiliários (aço e es-
tofados) da Secretaria Municipal de Saúde e de suas unidades subordinadas. 
aBErTUra: 27/10/2022, às 09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.
com.br. os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital 
completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.
pa.gov.br, ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 
às 14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de 
Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situ-
ado na rua acesso dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas. HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL, Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP 077/2022
refere-se à material hidráulico para atender a demanda de trabalho, 
no ano de 2022, da coordenadoria de Saneamento de altamira - coSalT. 
aBErTUra: 27/10/2022, às 10:00h (hora local) site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/. os interessados poderão obter maiores informa-
ções e retirar o edital completo nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.
br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou do e-mail licitacaoaltami-
ra2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser lidos 
ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura de al-
tamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso dois 530, Bairro Premem, 
altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.

PreGÃo eLetroNico srP 089/2022-seMaPs
refere-se à registro de Preços para contratação de empresa para aqui-
sição de kits de cestas básicas. aBErTUra. 26/10/2022, às 10:00 horas (ho-
rário local) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. os interessados po-
derão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, 
ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 
horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimen-
tos e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua 
acesso dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
Lillian Witte Nogueira de oliveira, Pregoeira.

Protocolo: 863145

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DO TOCANTINS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoM JesUs do tocaNtiNs
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 9/2022-023

registro de preços para eventual contratação de empresa para aquisição 
de cestas básicas para atender ad demandas da Secretaria Municipal de as-
sistência Social. data da abertura 26/10/2022 às 08:30 horas (horário de 
Brasília/df - Tipo menor preço por item. local: a abertura da sessão será 
efetuada no site: www.licitanet.gov.br
o edital poderá ser adquirido no site: www.licitanet.gov.br ou pelos sites/
portal da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins: bomjesusdotocantins.pa.gov.
br; tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.

Bom Jesus do Tocantins- Pa, 13 de outubro de 2022
edito Fausto da conceição Lima- Pregoeiro

Protocolo: 863146

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
aViso de adesÃo ao reGistro de PreÇo

adesÃo Nº a/2022-290901 
considerando o aceite a adesão da Prefeitura Municipal de Bragan-
ça(órgão gerenciador), a análise da comissão Permanente de licitação e 
do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de Preços nº 9/2022-
062, oriunda do Pregão Eletrônico nº 9/2022-062- cujo objeto foi “registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa para prestar os serviços 
de locação de veículos de pequeno, médio e grande porte (sem condutor) 
afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragan-
ça”. Sendo vencedor a empresa: l. luendreo Silva; cNPJ: 43.672.664/0001-
00. Base legal: decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações 
posteriores relativas ao decreto nº 9.488/2018.

eXtratos de coNtratos adesÃo À ata 
coNtrato Nº 20220510-02 

contratante: Prefeitura Municipal de Bonito. contratada: l. luendreo Silva; 
cNPJ: 43.672.664/0001-00- Valor Total: r$ 412.842,00, cujo objeto: con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos de pequeno, médio e grande porte (sem condutor), para suprir as 
necessidades da Prefeitura e Secretarias agregadas. Vigência: 05/10/2022até 
31/12/2022. assinatura contrato: 05/10/2022.
coNtrato Nº 20220510-03. contratante: Secretaria Municipal de Saúde. 
contratada: l. luendreo Silva; cNPJ: 43.672.664/0001-00. Valor Total: r$ 
137.976,00, cujo objeto: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de veículos de pequeno, médio (sem condutor), para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/Pa. Vigên-
cia: 05/10/2022até 31/12/2022. assinatura contrato: 05/10/2022.

coNtrato Nº 20220510-04. contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção. contratada: l. luendreo Silva; cnpj: 43.672.664/0001-00. Valor Total: 
r$ 65.648,00, cujo objeto: contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de locação de veículos de médio porte (sem condutor), 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Bonito. 
ViGÊNcia: 05/10/2022até 31/12/2022. assinatura contrato: 05/10/2022.
coNtrato Nº 20220510-05. contratante: Secretaria Municipal de as-
sistencia Social. contratada: l. luendreo Silva; cnpj: 43.672.664/0001-00. 
Valor Total: r$ 21.824,00, cujo objeto: contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de locação de veículos de pequeno porte (sem 
condutor), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de assistência 
Social de Bonito. Vigência: 05/10/2022até 31/12/2022. assinatura contrato: 
05/10/2022. rinaldo santos Guerreiro - secretário de saúde.

Protocolo: 863147

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de retiFicaÇÃo da rePetiÇÃo de LicitaÇÃo PreGÃo 

eLetrÔNico srP Nº 033/2022-Pe - rePetiÇÃo
oBJeto: Matéria publicada em 07/10/2021, doU seção 3, página 308. di-
ário Oficial do Estado do Pará - IOEPA página 124, Jornal Amazônia-Gerais 
- 4. contratação de empresa do ramo pertinente, com o objetivo de formar 
o Sistema de registro de Preços da administração Pública Municipal para o 
futuro aquisição de insumos para fomento às ações de assistência técnica aos 
agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, 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 - SE-
daP e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo. considerando a impossibilidade 
de alimentar os sistemas licitanet e mural de licitações TcM/Pa em virtude 
da ausência de internet no prédio da Prefeitura Municipal de Brasil Novo em 
07/10/2022, retifica-se a data de abertura, reabrindo-se o prazo. Onde se lê: 
aBErTUra: 21/10/2022, às 09:30 horas. leia-se: abertura: 26/10/2022, 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 Por-
tal Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). 
informações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Pre-
feitura Municipal Brasil Novo, na avenida castelo Branco, 821, centro-Brasil 
Novo-Pará. Zilda cosin silva-Pregoeira.

Protocolo: 863148

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022

coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/ fUNdo MU-
NiciPal Para GESTÃo da MoViMENTaÇÃo doS rEcUrSoS do fUNdEB, 
coNTraTado: W N TarGiNo, cNPJ, 21.059.854/0001-13- contrato admi-
nistrativo nº. 291/2022, no valor de r$  31.500,00 (Trinta e um mil e qui-
nhentos reais), oBJETo: aquisição de cimento, para manutenção do fundo 
Municipal de Educação de Brasil Novo/Pa, dotação: 12 361 0401 2048 - Ma-
nutenção e apoio administrativo - fUNdEB; 33 90 30 00 - Material de consu-
mo. Vigência: 28/09/2022 a 31/12/2022.

Wederson Noiminche
Secretário Municipal de Educação

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 035/2022-rePetiÇÃo

oBJeto: aquisição de um veículo tipo PicK UP, para atendimento do fundo 
Municipal de Educação, conforme especificações contidas no Termo de Refe-
rência. o Edital passa ter a nova data de aBErTUra: 26/10/2022, às 09:00 
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). in-
formações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Secre-
taria Municipal de Educação de Brasil Novo, na Travessa 28 de abril, 1176, 
centro-Brasil Novo-Pará.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 003/2022-seMed

oBJeto: Seleção e contratação de empresa para formação do Sistema de 
registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente, 
no interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações 
contidas no Termo de referência. o Edital passa ter a nova data de aBEr-
TUra: 27/10/2022, às 09:00 horas. local da SESSÃo PÚBlica: (www.li-
citanet.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 Secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo, na 
Travessa 28 de abril, 1176, centro-Brasil Novo-Pará.

Luciano rolim dos santos-Pregoeiro
Protocolo: 863149
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-06 FMe
o Município de Brejo Grande do araguaia torna público que realizará licita-
ção, tipo menor preço global. oBJETo: contratação de empresa para a cons-
trução de 02 (dois) muros, sendo um na escola Brejo Grande e o outro na 
divisão de lotes públicos no Bairro Nova Vida, na sede do município de Brejo 
Grande do araguaia, a ser custeada com recursos próprios, conforme dispo-
nibilidade financeira. ABERTURA: 28/10/2022. HORÁRIO: 09h00min. LOCAL: 
Setor de licitação da Prefeitura Municipal. informações e aquisição do Edital: 
(www.brejograndedoaraguaia.pa.gov.br), (www.tcm.pa.gov.br), e no Setor 
de licitação na av. 13 de Maio, nº 272, centro, Brejo Grande do araguaia-Pa.

Fredson Fernando dias
Presidente da cPl/PMBGa

Protocolo: 863150

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitató-
rio do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
089/2022/PMc. objeto: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de impressão e confecção de lonas, Banners, faixas, Plotters e 
adesivos, destinado a atender as Necessidades das diversas Secretarias/
fundos, Bem como, instituto de Previdência deste Município de castanhal/
Pa Por Um Período de 12 (doze) Meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
25/10/2022, às 09:00 horas). o edital estará disponível nos sites: https://
castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ www.comprasnet.
gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data 
da publicação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura 
de castanhal.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 088/2022/FMs 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviço de 
Seguro Total automotivo para os veículos (ambulâncias) pertencente à frota 
de atendimento Móvel de Urgência do Samu 192, com inclusão de Seguro 
Para Equipe (condutor/ Passageiro) e Terceiros, Para atender as Necessidades 
da Unidade de Suporte Básico do Samu-192, Neste Municipio de castanhal/
Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
propostas de preços e etapa de lances no dia 24/10/2022, às 09:00 horas. 
o edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.
br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletro-
nico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice da costa 
trindade - Pregoeira/FMs.

coNcorrÊNcia Nº 002/2022/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada na veiculação de serviços de 
publicidade para atender as demandas das diversas secretarias, bem como, 
os fundos municipais deste Município de castanhal/Pará. data de início da 
sessão com recebimento e abertura dos envelopes: 30/11/2022, às 09:00 
horas no auditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS, 
localizado na av. altamira, n° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de 
castanhal/Pará. Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMc, Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação, localizado na av. Barão do rio Branco, n° 
2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, através do e-mail:  
licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: http://castanhal.cr-
2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/. sílvio roberto Monteiro dos 
santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 863151

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
carta coNVite Nº 1/2022-005-PMGP. 

objeto: contratação de empresa de engenharia para construção da casa da 
Despolpadeira, conforme Convênio nº 64/2022, processo nº 2022/56322 fir-
mado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca - SEdaP e a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-
13, contrato nº 20220483, valor r$ 262.100,64, contratada: caMPiNa ENGE-
NHaria EirEli, cNPJ: 24.211.235/0001-08. data de assinatura: 10/10/2022. 
Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 14/2022-PMGP 
objeto: registro de preços para eventual aquisição de peças para manu-
tenção em máquinas pesadas, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais do Município de Goianésia do Pará - Pa, contratantes: Prefeitura 
Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, con-
trato nº 20220481, valor r$ 281.863,67; Secretaria Municipal de Meio am-
biente - SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73 contrato nº 20220482, va-
lor r$ 43.220,13; coNTraTada: T & S coMErcial dE PEÇaS lTda, cNPJ: 
15.185.368/0001-49, data de assinatura: 05/10/2022. Francisco david 
Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 863155

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 32/2022-PMGP: abertura em 25/10/2022 
- Hora: 09h00min registro de preços objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com repo-
sição de peças nos aparelhos de climatização e refrigeração do Município de 
Goianésia do Pará. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal 
da transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/
Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. ailton Ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 863153

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de preço nº 20220416 oriunda do PreGÃo eLetroNico: 
Nº Pe 28/2022-PMGP: objeto: registro de preço para futura eventual aqui-
sição de material permanente, eletroeletrônicos e mobiliário para atender as 
necessidades das diversas Unidades administrativas do Município de Goiané-
sia do Pará - Pa. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 
83.211.433/00014-13, empresas vencedoras: a. M. B. farMacÊUTica, co-
MÉrcio, diSTriBUiÇÃo E rEPrESENTaÇÃo lTda, cNPJ: 04.508.780/0001-
36, nos itens: 26, 36, 44, 45, 49, 51, 57, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 
89, 90, 93, 94, 96, 98, 105, 107, 113, 117, 118 e 119, Valor r$ 734.057,80; 
aracUa coMErcio dE MoVEiS EirEli, cNPJ: 19.271.852/0001-41, nos 
itens: 12, 67 e 85. valor r$ 338.350,00; aUGUSTUS iNforMaTica lTda, 
cNPJ: 10.433.143/0001-40, nos itens: 2, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 47, 
56, 64, 74, 75, 87, 88 e 111, valor r$ 437.339,00; cPM coNSUlToria EM 
GESTao EMPrESarial E VENdaS lTda, cNPJ: 14.437.343/0001-22, no 
item: 24,  valor r$ 356.556,00; f. P. SoUSa, cNPJ: 17.211.614/0001-15, 
nos itens: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 23, 28, 29, 35, 38, 41, 42, 43, 52, 54, 55, 59, 
62, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 100, 102, 104, 106, 109, 114 e 115, valor 
r$ 2.950.794,96; iNdUSTria E coMErcio colcHoES orTHoVida lTda, 
cNPJ: 07.628.070/0001-38, nos itens: 99 e 101, valor r$ 164.964,60; JoaBE 
MarTiNSoN, cNPJ: 18.245.570/0001-07, no item: 65,  valor r$ 38.350,00; 
Jr coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 31.911.796/0001-68, nos itens:  1, 
9, 32, 37, 46 e 53, valor r$ 781.629,26; Plácido E Plácido lTda, cNPJ: 
18.023.458/0001-21, no item: 73  valor r$ 42.900,00; PoNTo iNfo co-
MErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 08.255.726/0001-87, 
nos itens: 10, 14, 33, 34, 39, 48, 50, 66, 97, 108, 110, 112 e 116, valor 
r$ 276.639,90; ProSPErar ProdUToS EirEli, cNPJ: 30.802.043/0001-51, 
no item: 16, valor r$ 303.676,00; rocHa NorH coMErcio iNSdUSTria 
dE MoVEiS EirElli, cNPJ: 08.408.448/0001-50, nos itens: 86 e 103, valor 
r$ 992.000,00; rT MUlTi SErVicoS EirEli, cNPJ: 23.188.924/0001-69, no 
item: 95, valor r$ 13.420,00; W & J iNSTalacoES E MaNUTENcoES ElE-
Trica lTda, cNPJ: 44.005.946/0001-16, nos itens: 7, 15, 17, 18, 25, 40, 58, 
79 e 92, valor r$ 1.474.328,00. data de assinatura: 19/09/2022. Francisco 
david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 863154

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº2022-002-iNeX coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 059/2022-cPl-
SEMSa-iNEX oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSESSoria E coN-
SUlToria EM liciTaÇÕES. coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚ-
dE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa: M. BraZÃo SociEdadE lTda -ME 
cNPJ: 42.654.195/0001-33 Valor: r$ 84.000,00 ViGÊNcia do coNTraTo: 
01/09/2022 a 01/09/2023. NaZiaNNe BarBosa PeNa - ordeNadora

Protocolo: 863156

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de reGistros de PreÇos

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Elé-
trico para iluminação Pública, para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de igarapé-Miri e suas Secretarias Municipais.
Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura.
data da assinatura: 07 de outubro de 2022.
Empresas/cNPJ/itens: fENiX coNSTrUÇÕES E locaÇÕES dE MaQUi-
NaS lTda, cNPJ n° 38.090.360/0001-02, iTEM: (02 r$ 110,00. EMPrESa 
M&r SErViÇoS E locaÇÕES lTda, cNPJ n° 26.038.767/0001-01, iTEM: 
(012-r$ 16.000,00. EMPrESa NicolaS G dE MacEdo & cia lTda, cNPJ 
n° 04.551.555/0001-82, iTENS: (001-r$149,98; (003-r$169,98; (004-
r$69,98; (005-r$57,98; (006-r$89,98; (007-r$89,98; (008-r$89,98; 
(009-r$174,98; (010-r$74,99; (011-r$74,98. roberto Pina oliveira 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 863157
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-011-PMi

a Prefeitura Municipal de itupiranga, através da Secretaria Municipal de 
infraestrutura e ordenamento Territorial, por intermédio da comissão Perma-
nente de licitação, designados pela Portaria no 259/2022-GP, TorNa PÚBli-
co, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação Pública na 
Modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo: MENor PrEÇo - critério de julgamen-
to: MENor Valor GloBal, forMa dE EXEcUÇÃo iNdirETa, Por MEio dE 
EMPrEiTada GloBal, cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE rEViTaliZaÇÃo No calÇadÃo 
da aVENida 14 dE JUlHo. abertura: 31/10/2022 às 08h00. o Edital estará 
disponível nos endereços eletrônicos: www.itupiranga.pa.gov.br, no Portal do 
GEoBraS - TcM/Pa - cidadão - licitação - itupiranga - Prefeitura Municipal 
de itupiranga, bem como serão disponibilizados para cópia em cd-roM ou 
Pendrive (fornecidos pelo interessado), por meio de pessoa autorizada pela 
empresa licitante interessada, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h, na 
Sala da comissão de licitação, localizada no endereço: avenida 14 de Julho, 
no 12 - centro, itupiranga - Pa, ou ainda mediante requerimento da licitante, 
através do e-mail: dpt.licitapmi@gmail.com. itupiranga, 10 de outubro de 
2022. thiago Gonçalves da Mota - Presidente da comissão Permanen-
te de Licitação.

Protocolo: 863160

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos 06/2022-PMJ 

abertura: 28/10/2022, às 10:00 hs. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
EXEcUÇÃo dE oBra dE coNSTrUÇÃo, coM forNEciMENTo dE PEÇaS, EQUi-
PaMENToS, MaTEriaiS E MÃo dE oBra Na PraÇa “EU aMo JacUNdá”.

PreGÃo eLetroNico 9/2022-039-Pe 
abertura: 25/10/2022, ÀS 09:00 HS. No SiTE:WWW.PorTaldEcoMPraS-
PUBlicaS.coM.Br, TiPo MENor PrEÇo, Por iTEM oBJETo: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada EM SErViÇoS dE rEProGrafia, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES daS SEGUiNTES SEcrETariaS MUNiciPaiS: SEcrETaria MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo, SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE, SEcrETaria 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social E SEcrETaria MUNiciPal dE adMi-
NiSTraÇÃo.
edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no Mural Jurisdicio-
nados e Geo-obras TcM-Pa, Portal da Transparência www.jacunda.pa.gov.br, e 
no departamento de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Jacundá.

itonir aparecido tavares
chefe do Poder Executivo Municipal

Protocolo: 863162

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 443/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 14.684/2022-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 046/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata 
de registro de Preços Nº 077/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aQUiSiÇÃo dE 
fErraGENS Para coNSTrUÇÃo, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, Empresa: aTHENaS coMEr-
cio aTacadiSTa, EMPrEENdiMENToS SErViÇoS E iNcorPoraÇÃo EirE-
li, cNPJ: 23.378.600/0001-93; Valor r$ 118.015,00 (cento e dezoito mil e 
quinze reais), assinatura 10/10/2022, Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso 
Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 863170

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
informamos que houve retificações na publicação do ioEPa, N° 35.128, pági-
na 107 do dia 26 de setembro de 2022, referente ao coNTraTo Nº 473/2022/
SEVoP, Processo administrativo Nº 15.814/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado 
na modalidade ToMada dE PrEÇo nº 039/2022-cEl/SEVoP/PMM objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS 
dE drENaGEM EM rUa dE QUadra 08, folHa 18, NÚclEo NoVa Mara-
Bá, MaraBá/Pa. Empresa: coNSTrUTora VlM, cNPJ: 09.269.899/0001-17. 
onde se lê: Vigência 31/12/2022 leia-se: 22/01/2024, onde se lê: Pro-
cesso: 15.814/2022-cEl/SEVoP/PMM Leia-se: Processo: 16.726/2022-cEl/
SEVoP/PMM, Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 863163

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 065/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 20.577/2022-PMM - Tipo Maior oferta Percentual. data da 
Sessão: 26/outubro/2022 - 09:00h (horário local). objeto: contratação de ser-
viços continuados através de contrato de empresa especializada na remoção, 
guarda, gestão de pátio próprio ou de terceiros, objetos de Medidas administra-
tivas previstas na lei 9.503 de 1997 e atualizações, aplicadas pelo órgão Muni-
cipal responsável pelas fiscalizações de Trânsito e Transportes, integralmente 
informatizados, bem como, na preparação e organização de leilões públicos, 
a ser realizado por Leiloeiro(a) Público(a) oficial do estado do Pará, do tipo 
maior oferta (percentual), com estrutura de transporte e pátios próprios 
ou terceirizados. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, 
Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
ass.: dilsirlei solidade albuquerque- Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 863168

retiFicaÇÃo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 284/2022-FMs/PMM 

Na publicação n° 35.106 do dia 06/09/2022 na página n° 106, Proces-
so administrativo nº 24.224/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 134/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição parcelada de 
medicamentos farmácia básica e medicamentos controlados, para atendimento 
das unidades básicas de saúde e hospitais do município de Marabá-Pa. Empre-
sa: ciMEd iNdÚSTria dE MEdicaMENToS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
Nº 02.814.497/0007-00, Valor: r$ 45.675,00 (Quarenta, cinco mil, seiscentos, 
setenta e cinco reais). dotação orçamentaria: 10 303 0012 2.049 Manutenção 
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 despe-
sas: Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 17 de Maio de 2022. lUciaNo 
loPES diaS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa. onde se lê: Valor: 
r$ 45.675,00 (Quarenta, cinco mil, seiscentos, setenta e cinco reais) Leia - se: 
Valor: r$ 22.875,00 (Vinte, dois mil, oitocentos, setenta e cinco reais).

Protocolo: 863165

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 491/2022/seVoP 

Processo Licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na modalidade coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços Nº 076/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE MaQUi-
NaS E VEicUloS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE 
ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEVoP, Empresa: dfraNco coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS lTda, cNPJ: Nº 07.506.424/0001-71; Valor r$ 430.500,00 (qua-
trocentos e trinta mil e quinhentos reais), assinatura 12/09/2022, Vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 863166

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  430-2022/CPL, Beneficiário - VENTI-
soL da aMaZoNia iNdUstria de aPareLHos eLetricos Ltda, ins-
crita no cNPJ sob nº 17.417.928/0001-79, vencedora do item: 03 perfazendo 
o valor total de r$ 87.267,38 (oitenta e sete mil duzentos e sessenta e sete 
reais e trinta e oito centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 431-2022/
CPL, Beneficiário - V G DE SOUSA FERREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
23.912.114/0001-03, vencedora dos itens: 01, 02, 07, 09, 11, 12 perfazendo 
o valor total de r$ 1.209.435,00 (Um milhão duzentos e nove mil quatrocen-
tos e trinta e cinco reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 432-2022/cPl, 
Beneficiário - W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 
24.564.535/0001-53, vencedora dos itens: 05, 06 perfazendo o valor total 
de r$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), aTa dE rEGiSTro 
DE PREÇO Nº  433-2022/CPL, Beneficiário -  JR COMERCIO E SERVICOS EI-
rEli, inscrita no cNPJ sob nº 31.911.796/0001-68, vencedora do item: 08 
perfazendo o valor total de r$ 148.925,00 ( cento e quarenta e oito mil no-
vecentos e vinte e cinco reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  434-2022/
CPL, Beneficiário - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
nº 33.859.616/0001-71, vencedora do item: 10 perfazendo o valor total de 
r$ 152.250,00 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  435-2022/CPL, Beneficiário -  FF SOUZA 
ProdUToS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 47.168.542/0001-31, vencedora do 
item: 04 perfazendo o valor total de r$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Vigência 
da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico 
(SrP) Nº 085-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 18.351/2022-PMM. ob-
jeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMEN-
ToS dE rEfriGEraÇÃo, TiPo cENTraiS dE ar E frEEZErS, dESTiNadoS 
a SUPrir aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SE-
MEd E daS UNidadES ViNcUladaS. Marabá 10/10/2022 - Marilza de oli-
veira Leite - secretaria Municipal de educação - seMed - Portaria nº 
306/2019-GP.

Protocolo: 863174

eXtratos de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico nº 079-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 18.305/2022-PMM. objeto: aQUiSiÇÕES dE 
EQUiPaMENToS E MaTEriaiS HoSPiTalarES Para UNidadE dE TEraPia 
iNTENSiVa - UTi Para adEQUaÇÃo doS lEiToS da UTi coVid Para UTi 
GEral - TiPo ii coM caPacidadE dE 10 lEiToS No HoSPiTal MUNiciPal 
dE MaraBá (HMM). UaSG: 927495 onde sagrou vencedora a empresa: f 
cardoSo E cia lTda inscrita no cNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, ven-
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cedora do item: 03 perfazendo o valor total de r$ 100.880,00 (cem mil, 
oitocentos e oitenta reais), HoSPcoM EQUiPaMENToS HoSPiTalarES Ei-
rEli inscrita no cNPJ sob nº 05.743.288/0001-08, vencedora do item: 01, 
perfazendo o valor total de r$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais), 
cirUrGica Sao fEliPE ProdUToS Para SaUdE EirEli inscrita no cNPJ sob 
nº 07.626.776/0001-60, vencedora do item: 12 perfazendo o valor total de 
r$ 37.400,00 (Trinta e sete mil e quatrocentos reais), aaMEd coMErcio dE 
EQUiPaMENToS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 10.238.563/0001-76, vence-
dora do item: 19  perfazendo o valor total de r$ 48.550,00 (Quarenta e oito 
mil e quinhentos e cinquenta reais), JUlEaN dEcoracoES lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 10.525.127/0001-88, vencedora do item: 05 perfazendo o valor 
total de r$ 14.199,90 (Quatorze mil cento e noventa e nove reais e noventa 
centavos), PlG diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda inscrita 
no cNPJ sob nº 34.444.108/0001-95, vencedora do item: 06, perfazendo o 
valor total de r$ 15.745,00 (Quinze mil setecentos e quarenta e cinco reais), 
JPG ProdUToS farMacEUTicoS E HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ 
sob nº 37.426.131/0001-45, vencedora do item: 08 perfazendo o valor total 
de r$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais), 3S ViSioN HoSPiTa-
lar - coMErcio aTacadiSTa dE ProdUToS HoSPiTalarES EEQUiPaMENT 
inscrita no cNPJ sob nº 37.581.390/0001-40, vencedora do item: 02 per-
fazendo o valor total de r$ 10.770,00 (dez mil setecentos e setenta reais), 
PETErSoN JoSE BErNardo inscrita no cNPJ sob nº 38.348.250/0001-90, 
vencedora do item: 15  perfazendo o valor total de r$ 13.500,00 (Treze mil e 
quinhentos reais), EQUiMEd EQUiPaMENToS MEdicoS HoSPiTalarES lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 38.408.899/0001-59, vencedora dos itens: 13 e 14 
perfazendo o valor total de r$ 27.590,00 (Vinte e sete mil quinhentos e no-
venta reais),  pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 07/10/2022 - Moni-
ca Borchart Nicolau - secretaria Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 2.436/2022-GP.

PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 082-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 19.008/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UNiforMES PadroNiZadoS E EQUi-
PaMENTo dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi), No iNTUiTo dE aTENdEr aoS 
ProfiSSioNaiS ViNcUladoS ao SErViÇo MÓVEl dE UrGÊNcia - SaMU E 
aoS aGENTES coMUNiTárioS dE SaÚdE - acS. UaSG: 927495 onde sagrou 
vencedora a empresa: r E rocHa coMErcio E SErVicoS lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 07.984.683/0001-08, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 06, 
07, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 perfazendo o valor total de r$ 208.164,00 
(duzentos e oito mil, cento e sessenta e quatro reais), PETTEr UNiforMES 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 16.996.110/0001-95, vencedora do item: 09 
perfazendo o valor total de r$ 10.521,00 (dez mil quinhentos e vinte e um 
reais), Placido E Placido lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.023.458/0001-
21, vencedora do item: 18 perfazendo o valor total de r$ 6.480,00 (Seis mil 
quatrocentos e oitenta reais), ProBraSil iNdUSTria E coMErcio EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 22.259.031/0001-02, vencedora dos itens: 05, 08 
perfazendo o valor total de r$ 49.350,00 (Quarenta e nove mil trezentos e 
cinquenta reais), BraSil cENTral coMErcio dE ProdUToS E SErVicoS 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 27.477.776/0001-53, vencedora do item: 10 
perfazendo o valor total de r$ 37.100,00 (Trinta e sete mil e cem reais), S M 
S iNdUSTria dE caMiSETaS lTda inscrita no cNPJ sob nº 27.966.490/0001-
31, vencedora dos itens: 11, 12, 13, 15, 16 perfazendo o valor total de r$ 
46.120,00 (Quarenta e seis mil cento e vinte reais), Elo criacoES TEXTil 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 33.948.013/0001-46, vencedora dos itens: 14, 
25 perfazendo o valor total de r$ 61.735,50 (Sessenta e um mil setecentos 
e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), l P do VallE coMErcio E fa-
Bricacao dE roUPaS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 37.981.565/0001-07, 
vencedora do item: 19 perfazendo o valor total de r$ 46.750,00 (Quarenta 
e seis mil setecentos e cinquenta reais),  pelo que HoMoloGo o resultado. 
Marabá 07/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria Municipal de 
saúde - sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 863172

aVisos de LicitaÇÕes
Processo de LicitaÇÃo N° 24.693/2022-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 068/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global). data da Sessão: 03/Nov/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE UrBaNiZaÇÃo Na rUa PriNciPal da folHa 35, No NUclEo 
NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. inte-
gra 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.

Processo de LicitaÇÃo N° 25.154/2022-PMM 
Modalidade toMada de PreÇos Nº 072/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global). data da Sessão: 04/Nov/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS 
oBraS dE drENaGEM Na TraVESSa cEl MaNoEl BaNdEira coM aVENida 
aNToNio VilHENa, No Bairro liBErdadE, NUclEo cidadE NoVa, MUNi-
cÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e infor-
mações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação 
e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Mara-
bá, 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: 863177

aViso de errata
Processo de LicitaÇÃo N° 24.631/2021-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 074/2022-ceL/seVoP/PMM - objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErVi-
ÇoS dE coNclUSÃo da rEforMa E aMPliaÇÃo do PoSTo dE SaÚdE PE-
dro caValcaNTE, localiZado Na rod. TraNSaMaZÔNica, Nº 332, Bairro 
aMaPá, NUclEo cidadE NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. Publicado no doU 
Nº 193, Pág. 315, Seção 3 em 10/10/2022 - onde se lê: data da Sessão: 31/
out/2022 - 09:00h.  leia-se: data da Sessão: 31/out/2022 - 15:00h. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da comissão especial de Licitação.

Protocolo: 863179
  

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  440-2022/CPL, Beneficiário - FBJ CO-
Mercio de GeNeros aLiMeNticios Ltda vencedora do item: 09 e 10 
perfazendo o valor total de r$ 3.350,00 (Três mil, trezentos e cinquenta reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  441-2022/CPL, Beneficiário - PRAX - DIS-
TriBUidora & SErVicoS EirEli cNPJ Nº 36.761.673/0001-01, vencedora 
dos itens: 08 e 13  perfazendo o valor total de r$ 2.409,00 (dois mil, qua-
trocentos e nove reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  442-2022/cPl, Be-
neficiário - KARLA KAROLINE FONTES MENESES CNPJ Nº 37.937.325/0001-
05, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12,  perfazendo 
o valor total de r$ 10.932,20 (dez mil, novecentos e trinta e dois reais e 
vinte centavos). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do 
PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) nº 089-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 
20.750/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE MaTEriaiS dE HiGiENE PESSoal, Para aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E 
aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E oS dEMaiS ProJEToS E ProGra-
MaS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. Marabá 10/10/2022 - Nadjalucia 
oliveira Lima - secretaria Municipal de assistência social - seasPac 
- Portaria nº 224/2017-GP.

Protocolo: 863192

eXtrato ao coNtrato Nº 497/2022/seasP 
Processo administrativo nº 18.393/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 077/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 374/2022-cPl, objeto: aQUiSiÇÃo dE KiTS dE ENXoVal des-
tinados aos beneficiários atendidos pelo programa de benefícios eventuais e 
emergenciais da Secretaria Municipal de assistência Social, Proteção e as-
suntos comunitários de Marabá. Empresa: coNdafE coMErcio dE roUPaS 
lTda - EPP, cNPJ Nº 10.430.444/0001-10; Valor r$ 63.736,50 (sessenta e 
três mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), assinatura: 
10/10/2022 Vigência: 31/12/2022, Nadjalúcia oliveira Lima, secretária 
Municipal de assistência social.

Protocolo: 863183
 

 eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico nº 094-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 22.896/2022-PMM. objeto: aQUiSiÇÃo dE Tra-
Tor E MicroTraTor Para a SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. 
UaSG: 925213 onde sagraram vencedoras as empresas: MarES SEr-
VicoS E coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
19.061.289/0001-87, vencedora do item: 01 perfazendo o valor total de r$ 
103.537,00 (cento e três mil quinhentos e trinta e sete reais), arGoS lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 42.262.411/0001-03, vencedora do item: 02 per-
fazendo o valor total de r$ 8.255,42 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco 
reais e quarenta e dois centavos), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 
10/10/2022 - Jose Nilton de Medeiros - secretaria Municipal de admi-
nistração - seMad - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 863190

coNtrato adMiNistratiVo Nº 511/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 16.957/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 074/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: cons-
titui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de fórmula para 
alimentação enteral e/ou oral para atendimento do fundo Municipal de Saúde 
de Marabá. Empresa: daKar coMÉrcio E SErViÇo lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 10.301.008/0001-41. Valor: r$ 5.847,00 (ciNco Mil, oiTo-
cENToS, QUarENTa, SETE rEaiS). dotações orçamentárias: 10 302 0012 
2.055 aTENÇÃo MÉdia E alTa coMPlEXidadE - Mac/SiH. Elemento de des-
pesas: 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo. daTa da aSSiNaTUra 10 de 
outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal 
de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 502/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 065/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: 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 unida-
des vinculadas Empresa: l l EMPrEENdiMENToS lTda, inscrita no cNPJ sob N° 
35.433.209/0001-23. Valor: r$ 170,00 (cENTo, SETENTa rEaiS). dotações 
orçamentárias: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 
10 302 0012 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica 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 10 de 
outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de 
saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 509/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 16.957/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 074/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: consti-
tui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de fórmula para ali-
mentação enteral e/ou oral para atendimento do fundo Municipal de Saúde de 
Marabá. Empresa: diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E MENdoNca lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.117.540/0001-06. Valor: r$ 76.911,08 
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(SETENTa, SEiS Mil, NoVEcENToS, oNZE rEaiS E oiTo cENTaVoS). do-
tações orçamentárias: 10 301 0012 2.047 ProGraMa aTENÇÃo BáSica dE 
SaÚdE - PaB 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 10 de outubro de 2022. MoNica BorcHart Ni-
coLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 863185

aViso de errata
Processo de LicitaÇÃo N° 26.260/2021-PMM  

Modalidade toMada de PreÇos Nº 075/2022-ceL/seVoP/PMM - ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para forNEciMENTo, 
MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo da ilUMiNaÇÃo dE NaTal EM diVErSoS PoN-
ToS da cidadE, iNclUSiVE MoNTaGEM da árVorE dE NaTal No acES-
So a MaraBá PioNEira, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. onde se lê: data da 
Sessão: 26/out/2022 - 15:00h.  leia-se: data da Sessão: 01/Nov/2022 - 
09:00h. Franklin carneiro da silva - Presidente da comissão especial 
de Licitação.

Protocolo: 863187
  

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 083-2022-cPL/PMM. 

Processo Licitatório nº 18.919/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EPi’S, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNi-
dadES ViNcUladaS. UaSG: 927495 onde sagraram vencedoras as empre-
sas: lUiZ TadEo daMaScHi inscrita no cNPJ sob nº 01.424.128/0001-45, 
vencedora do item: 18 perfazendo o valor total de r$ 41.000,00 (Quarenta 
e um mil reais), E. da rocHa GaMa & cia lTda inscrita no cNPJ sob nº 
04.830.803/0001-24, vencedora dos itens: 04, 07, 16, 21 perfazendo o valor 
total de r$ 46.540,00 (Quarenta e seis mil quinhentos e quarenta reais), aM-
Pla coMErcial EirEli inscrita no cNPJ sob nº 05.891.838/0001-36, vence-
dora dos itens: 11, 31 perfazendo o valor total de r$ 18.470,00 (dezoito mil 
quatrocentos e setenta reais), HErENio doS SaNToS - coM. E iMPorTacao 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 12.283.935/0001-01, vencedora dos itens: 02, 
12, 13 perfazendo o valor total de r$ 18.948,00 (dezoito mil novecentos e 
quarenta e oito reais), ProTEGGErE iNdUSTria E coMErcio dE EPi S EirE-
li inscrita no cNPJ sob nº 12.670.981/0001-63, vencedora dos itens: 10, 25, 
26, 28 perfazendo o valor total de r$ 5.895,00 (cinco mil oitocentos e noven-
ta e cinco reais), MaSTErSUl EQUiPaMENToS dE SEGUraNca lTda inscrita 
no cNPJ sob nº 18.274.923/0001-05, vencedora do item: 15, perfazendo o 
valor total de r$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais), crUZEl coMEr-
cial lTda inscrita no cNPJ sob nº 19.877.178/0001-43, vencedora do item: 
30 perfazendo o valor total de r$ 19.040,00 (dezenove mil quarenta reais), 
SaGaTi coMErcio dE EQUiPaMENToS dE SEGUraNca EirEli inscrita no 
cNPJ sob nº 22.327.120/0001-30, vencedora do item: 06 perfazendo o valor 
total de r$ 12.981,00 (doze mil novecentos e oitenta e um reais), aKira 
coMErcial lTda inscrita no cNPJ sob nº 25.106.928/0001-86, vencedora 
do item: 19 perfazendo o valor total de r$ 9.456,00 (Nove mil quatrocentos 
e cinquenta e seis reais), BraSil cENTral coMErcio dE ProdUToS E SEr-
VicoS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 27.477.776/0001-53, vencedora dos 
itens: 14, 20 perfazendo o valor total de r$ 52.495,80 (cinquenta e dois mil 
quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), Jr coM. E rEPrES. 
coMErciaiS lTda inscrita no cNPJ sob nº 31.552.803/0001-82, vencedora 
dos itens: 03, 05, 08 perfazendo o valor total de r$ 23.574,00 (Vinte e três 
mil quinhentos e setenta e quatro reais), dElca arTiGoS MEdicoS lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 31.940.808/0001-82, vencedora do item: 29 perfa-
zendo o valor total de r$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais), 
doMMiNiUM BUSiNESS lTda inscrita no cNPJ sob nº 32.576.437/0001-64, 
vencedora do item: 27 perfazendo o valor total de r$ 38.131,38 (Trinta e 
oito mil cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos), BZ coMErcio E 
SErVicoS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 41.278.336/0001-06, vencedora 
do item: 17 perfazendo o valor total de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
lifE clEaN coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
43.219.256/0001-05, vencedora dos itens: 01, 22, 23, 24, 32, 33 perfa-
zendo o valor total de r$ 112.336,00 (cento e doze mil trezentos e trinta e 
seis reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 10/10/2022 - Monica 
Borchart Nicolau - secretaria Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 
2.436/2022-GP.

Protocolo: 863188

eXtrato ao coNtrato Nº 496/2022/seMad 
Processo administrativo nº 22.082/2022/PMM autuado na modalidade 
adesão a ata de registro de Preço nº 040/2022/cEl/SEVoP/PMM objeto: 
aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - SEMad e unidades vinculadas; 
Empresa r.B.c. coMErcio aTacadiSTa dE GENEroS aliMENTicioS lTda, 
inscrita no cNPJ sob o nº 36.557.168/0001-40; Valor dE r$ 34.407,50 
(trinta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos), assina-
tura 10/10/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secre-
tário de administração.

Protocolo: 863198

terMo de rescisÃo UNiLateraL 
do contrato administrativo n° 417/2022/PMM, Processo n° 18.703/2022, 
dispensa de licitação n° 024/2022, que tem como objeto: locaÇÃo dE 
iMÓVEl dESTiNado ao fUNcioNaMENTo do coNSElHo MUNiciPal doS 
dirEiToS da MUlHEr - coNdiM, que entre si fazem, de um lado o fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, através da SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SE-
aSPac No MUNicÍPo dE MaraBá, inscrita no cNPJ N° 15.110.906/0001-36 
e de outro lado o Sr. TalES aBUSSafi MiraNda MUTraN, inscrito no cPf 
n° 021.524.542-35, data de assinatura: 26/09/2022, Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 863194

eXtrato ao coNtrato Nº 499/2022/seasPac 
Processo nº 23.387/2022-PMM, autuado na modalidade dispensa de li-
citação N° 031/2022, objeto: locaÇÃo dE iMÓVEl dESTiNado ao fUN-
cioNaMENTo do coNSElHo MUNiciPal dE dEfESa doS dirEiToS da 
MUlHEr - coMdiM. locador: Sr. Jane lopes ladeira, inscrito no cPf nº 
329.365.322-72; Valor total de r$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), 
assinatura: 10/10/2022, Vigência: 10/10/2023, Nadjalúcia oliveira Lima, 
secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 863195

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 042/2022-seMGa 

Pregão eletrônico n° 014/2022-seMGa. Parte: Secretaria Municipal de 
Gestão administrativa e aguiar e Schmitd ltda. objeto: contratação de Em-
presa Para aquisição Gás Glp P-13kg, combustível e Óleos para atender as 
necessidades da SEMiNf, SEMEd, SEMSa, SEMMa, SEMTraS SEMGa e Se-
cretarias a Ela Vinculada. com fundamento na lei n° 8.666/93. Vigência: 
11/10/2022 a 10/10/2023. Valor Global: r$ 1.183.884,10 (Um milhão, cento 
e oitenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro e dez centavos). Helcias 
coelho Lima Filho - secretário Municipal de Gestão administrativa/
decreto 001/2021.

Protocolo: 863199

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-PMo-Pe-srP 
Processo administrativo nº 2022.2001.001- PMo. objeto: registro 
de preços, para eventual aquisição de carretas metálicas basculantes, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura e Serviços 
Urbanos do município de ourém/Pa. Motivo: considerando a não assinatura 
da ata de registro e contrato pela empresa Tornearia cavazzola ltda, cNPJ/
cPf: 04.201.003/0001-44, e da inexistência de demais licitantes, declara-se 
o processo fracaSSado, conforme decisão nos autos. Francisco roberto 
Uchoa cruz- Prefeito Municipal de ourém.

Protocolo: 863201

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00068 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de ornamenta-
ção Natalina, atendendo as programações das festividades Natalinas 2022, 
da Secretaria de cultura, Turismo, desposto e lazer. data de abertura: 
25/10/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 11/10/2022. Luciana Brito Vieira - Pregoeira. Por-
taria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 863202

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20210207. contratante: Pre-
feitura Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: W r P 
Marques Eireli cnpj 22.814.959/0001-01. objeto do contrato: contratação 
de Empresa Para Executar a construção de Muro do Estadio Municipal de 
Placas: alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos 
termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência30 de Maio de 2022 até 
27 de agosto de 2022. data de assinatura 13de maio de 2022. dotação or-
çamentária: 1514.278120781.1.023 implantação e modernização infra- es-
trutura esportiva Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 
ordenador responsável: Leila raquel Possimoser Prefeita Municipal.
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esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20210159. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de Placas, cNP JMf, Nº 01.611.858.0001-55. contratado: Wan-
der Betzel Brunow - oaB/ES nº 30.217, cPf nº 152.002.837-79.  objeto do 
contrato Prestação de Serviço de assessoria E consultoria Juridica Na Matéria 
Tributária alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, 
nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência 01 de outubro de 
2022 até 30 de Junho de 2023. data de assinatura 17 de setembro de 2022, 
assim o valor contratual sofrerá a partir da assinatura do presente termo aditi-
vo em decorrência da prorrogação de prazo o valor de r$63.000,00 (sessenta 
e três mil reais). assim, o valor do contrato que era r$ 126.000,00 (cento e 
vinte e seis mil reais), passa a ser de r$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove 
mil reais), o que corresponde ao acréscimo de prazo do valor contratual, o que 
corresponde ao acréscimo de prazo do valor contratual. dotação orçamentá-
ria 2121.04.123.0052.2.072.3.3.90.35.00.1001. ordenador responsável: 
Leila raquel Possimoser.

Protocolo: 863205

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de reVoGaÇÃo 

Fica revogada a publicação no d.o.U seção 3 pág. 371, e doE/Pa  dia 14 
de setembro de 2022 pág. 129 o que tange extrato do 2°  termo aditivo ref. 
ao contrato 20210130. Gilberto Bianor dos santos Paiva - sec. de saude.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022

a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ nº 01.611.858/0001-55 através 
do fundo municipal de saúde 12.566.342/0001-52tornapúblico que con-
forme processo administrativo 141/2022, referente ao Pregão Eletrônico 
nº026/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologado seu resul-
tado no dia11/10/2022, pelo Secretário Gilberto Bianor dos Santos Paiva. 
objeto: contratação de Empresa Especializada No fornecimento de com-
bustível Para Suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ven-
cedora Total: Martins e Santos comercio de combustivel Eireli - Me, cNPJ 
14.469.809/0001-71, valor total: r$ 246.235,00 (duzentos e quarenta e seis 
mil duzentos e trinta e cinco reais). Gilberto Bianor dos santos Paiva - 
sec. de saude.

Protocolo: 863207

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 4º Termo aditivo ao contrato nº 20190062. contratante: fundo 
Municipal de assistencia Social, cNPJ 14.654.055/0001-20 contratado: ro-
dolfo Silva Batista, cPf 940.774.522-87. objeto do contrato: consultoria e 
assessoria Juridica Para Prestação de Serviços destinado ao fundo Municipal 
de assistência Social alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência 01 de outu-
bro de 2022 até 30 de Setembro de 2023. data de assinatura 12 de Setembro 
de 2022. o valor contratual sofrerá a partir da assinatura do presente termo 
aditivo em decorrência da prorrogação de prazo o valor de r$77.000,00 (se-
tenta e sete mil reais). assim, o valor do contrato que era r$ 308.000,00 
(trezentos e oito mil reais), passa a ser de r$ 385.000,0(trezentos e oitenta 
e cinco mil reais), o que corresponde ao acréscimo de prazo do valor contra-
tual, o que corresponde ao acréscimo de prazo do valor contratual. dotação 
orçamentária: 14.1419.08.122.0052.2.030.3.3.90.35.00.1001. ordenador 
responsável: ilzana dos santos Landim sec. de assitencia social.

Protocolo: 863208

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de reVoGaÇÃo 

Fica revogada a publicação do dia 09 de agosto de 2022 no d.o.U seção 
3 pág. 217, e doE/Pa  dia 09 de agosto de 2022 pág. 91 o que tange extrato 
do 1°  termo aditivo ref. ao contrato 20220107. ana Patricia Galucio de 
sousa - sec. de educação.

Protocolo: 863210

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
retiFicaÇÃo 

Na publicação do aviso de Licitação realizada no doE/Pa pag. 151, nº 
35.147, em 11de outubro de 2022. oNde se LÊ: Diante do Exposto, fica de-
signada Nova data de abertura para o dia21/10/2022 às 10h. Leia-se: dian-
te do Exposto, fica designada Nova Data de Abertura para o dia26/10/2022 às 
10h. ficam inalteradas as demais informações.

Protocolo: 863213

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

aViso de LicitaÇÕes
ModaLidade: tomada de Preços n. º 011/2022, Processo licitatório n.º 
061/2022-000011. TiPo: Menor Preço Global. oBJETo: contratação de em-
presa para execução de serviços de engenharia para a implantação Urba-
nização da orla do lago municipal, localizado na vila verde 4, na sede do 

município de rio Maria, neste estado. (Processo n.º 2022/197177 / convênio 
n.º 132/2022). PraZo Para ENTrEGa e aBErTUra doS ENVEloPES: dia 31 
de outubro de 2022 às 11h30m. rEGiMENTo: lei federal n. º 8.666/93 de 
21 de julho de 1993 com as alterações da lei n. º 8.883/94, e demais altera-
ções posteriores e lei complementar n. º 123/2006. iNforMaÇÕES: o Edital 
completo e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a cPl, das 08h00m às 
12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura: av. rio Maria, 660, centro, 
cEP: 68.530-000, rio Maria - Pa. fone (94) 99165-0735. rio Maria - Pa. 
Marco rolim - Presidente da c.P.L.

Protocolo: 863215

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

eXtrato de coNtrato
dispensa de Licitação nº 0/2022-112 FMas objeto: Prestação de servi-
ços de tecnologia da informação e comunicação para atender o departamento 
de Identificação Civil através da Secretaria Municipal de Promoção e Assistên-
cia Social deste município data de assinatura: 22/09/2022. contratada(o): 
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado 
do Pará - ProdEPa contrato nº 20220513 Valor total de r$ 5.303,66 Vi-
gência: 12 meses

Protocolo: 863216

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

eXtrato do coNtrato Nº 0060/2022
oBJeto: aquisição de 08 (oito) caminhões, conforme o objeto do convênio 
107/2022, firmado entre o Governo do Estado/SETRAN e Município. ORIGEM 
do coNTraTo: Pregão Eletrônico nº 0013/2022. coNTraTaNTE: Município de 
Santa Maria das Barreiras-Pa, c.N.P.J/M.f. 10.249.381/0001-09. coNTraTada: 
fiBra diSTriBUiÇÃo E loGÍSTica EirEli, c.N.P.J./M.f. 28.887.078/0001-51. 
Valor ToTal do coNTraTo r$ 4.837.000,00 (quatro milhões e oitocentos e 
trinta e sete mil reais). SoliciTaNTE: Secretaria Municipal de obras, Urbanismo 
e Terras Patrimoniais. daTa da aSSiNaTUra: 28/09/2022.

eXtrato do coNtrato Nº 0061/2022
oBJeto: aquisição de 01 (uma) retroescavadeira, conforme o objeto do convê-
nio 107/2022, firmado entre o Governo do Estado/SETRAN e Município: Pregão 
Eletrônico nº 0013/2022. coNTraTaNTE: Município de Santa Maria das Barrei-
ras-Pa, c.N.P.J/M.f. 10.249.381/0001-09. coNTraTada: rEVEMar coMÉrcio 
dE MáQUiNaS iNdÚSTriaiS lTda, c.N.P.J./M.f. 17.449.881/0001-25. Valor 
ToTal do coNTraTo r$ 441.500,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e qui-
nhentos reais). SoliciTaNTE: Secretaria Municipal de obras, Urbanismo e Terras 
Patrimoniais. daTa da aSSiNaTUra: 28/09/2022.

Protocolo: 863220

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

retiFicaÇÃo aViso de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº001/2022--sMt

a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT, no aviso de licitação 
da Tomada de Preços nº 001/2022-SMT, publicado no ioE Nº 35.145, 7 de 
outubro de 2022, p. 130, onde se lê: abertura: 24/10/2022 às 9:30. Leia-
se: abertura: 25/10/2022 às 9:30.

Protocolo: 863222

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico
srP Nº 010/2022 - seMiNFra - UasG 9276444

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXE-
cUÇÃo doS SErViÇoS TÉcNicoS ESPEcialiZadoS dE ENGENHaria, Para 
SUPErViSÃo TÉcNica, ElaBoraÇÃo dE ProJEToS E coNTrolE TEcNolÓ-
Gico No MUNicÍPio dE SaNTarÉM/Pa. Edital: http://www.gov.br/compras. 
abertura das propostas: 25/10/2022 às 9h00 no site http://www.gov.br/com-
pras. informações gerais: o edital está disponível na página eletrônica www.
santarem.pa.gov.br.

Santarém (Pa), 11 de Setembro de 2022.
aNa FLÁVia LoPes Ferreira

Pregoeira Municipal/SEMiNfra
Protocolo: 863223
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNic. de iNFraestrUtUra-seMiNFra

eXtrato do coNtrato Nº 052/2022- seMiNFra
origem: concorrência Pública nº 003/2022 - SEMiNfra contratante: PMS/
Secretaria Municipal de infraestrutura contratado: aGr BoTElHo ENGENHa-
ria lTda. objeto: PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE ViaS UrBaNaS EM diVEr-
SoS BairroS coM iMPlaNTaÇÃo dE MEio fio, calÇada E drENaGEM, 
coNforME TrEcHoS aNEXo, NESTa cidadE dE SaNTarÉM/Pa. Valor: r$ 
15.083.443,08 (quinze milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e 
três reais e oito centavos). dotação orçamentária: convênio nº 95/2022-SE-
doP - dotação orçamentária da PMS/SEMiNfra 26.451.0010.1.011 - 
4.4.90.51.00.00. Vigência do contrato: 28.09.2022 a 28.05.2023. Prazo de 
Execução: 6 (seis) meses a contar da ordem de Serviço. ordenador de 
despesas: daniel Guimarães simões.

Protocolo: 863225

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 124/2022 - seMsa

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelodecreto n° 
744/2021- GaP/PMS de 05 de Julho de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
decide:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como comissão Técnica de 
avaliação no chamamento Público nº 004/2022 referente ao credenciamento 
de Empresas Especializadas na Prestação de Serviços laboratoriais, Exames 
citopatológicos e anatomopatológicos para a Secretaria Municipal de Saúde 
de Santarém. Presidente: Valter Pinheiro Sinimbú, cPf: 063.441.192-68, rG: 
6106891, Médico. Membro: raimundo Berlandio aguiar, cPf: 437.308.682-
68, rG: 2801011, farmacêutico. Membro: Eliana de Souza Nogueira, cPf: 
567.753.342-49, rG: 2623300, Enfermeira.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura até quando for 
revogada esta função.
art. 3º.Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 04 de outubro 
de 2022. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saú-
de/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 863227

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNiciPio de sÃo doMiNGos do araGUaia
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de HoMoLoGaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-05/PMsda

objeto: contratação de empresa para recuperação de 125,442 KM de estra-
das vicinais no município de São domingos do araguaia-Pa, conforme con-
vênio nº 152/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transporte-SE-
TraN e a Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia-Pa. Vencedor(s): 
aNdradE ENGENHaria EirEli, cNPJ nº 08.769.651/0001-52, Valor Total 
r$ 4.000.270,29 (Quatro milhões duzentos e setenta reais e vinte e nove 
centavos). Elizane Soares da Silva Homologador. 04 de outubro de 2022. São 
domingos do araguaia - Pa, 07 de outubro de 2022.

eLiZaNe soares da siLVa
ordenadora de despesa

Município de São domingos do araguaia-Pará
Prefeitura Municipal

eXtrato de coNtrato
extrato de contrato 20220191 concorrência nº 3/2022-05/PMSda. ob-
jeto contratação de empresa para recuperação de 125,442 KM de estradas 
vicinais no município de São domingos do araguaia-Pa, conforme convênio 
nº 152/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transporte-SETRAN e 
a Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia-Pa. contratante: Muni-
cípio de São domingos do araguaia cNPJ 83.211.391/0001-10. contratada: 
aNdradE ENGENHaria EirEli, cNPJ nº 08.769.651/0001-52 Valor total r$ 
4.000.270,29 (Quatro milhões duzentos e setenta reais e vinte e nove centa-
vos). Vigência 06/10/2022 a 21/08/2023.

Joaquim cezário Pereira Junior
Presidente

eLiZaNe soares da siLVa
PrEfEiTa MUNiciPal

Protocolo: 863230

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são João do araguaia torna público que adju-
dicou e homologou referente a TP/2022.003-PMSJa, oBJETo: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria, Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa Na Vila 
aPiNaGÉS No MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa. coNTraTado: 

SUl ElETrica coNSTrUÇÕES & SErViÇoS EirEli, inscrita no cadastro Na-
cional Pessoa Jurídica sob N.º 24.687.882/0001-73, com o valor total em r$ 
251.015,26 (duzentos e cinquenta e um mil e Quinze reais e Vinte centavos). 
Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o objeto desta Licita-
ção. são João do araguaia - Pa, 29 de Julho 2022.

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são João do araguaia torna público que adjudi-
cou e homologou referente a TP/2022.004-PMSJa, oBJETo: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria, Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa Na Vila 
JoSÉ MarTiNS fErrEira No MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa. 
coNTraTado: ra & ENGENHaria lTda, inscrita no cadastro Nacional Pes-
soa Jurídica sob N.º 12.926.462/0001-13, com o valor total r$ 283.768,25 
(duzentos e oitenta e Três Mil e Setecentos e Sessenta e oito reais e Vinte 
e Cinco Centavos). Acima classificado e vencedor do certame, para realizar o 
objeto desta licitação.

São João do araguaia - Pa, 29 de Julho 2022.
MarceLLaNNe cristiNa soBraL MartiNs

PrEfEiTa
eXtrato de coNtrato

coNtrato nº 0208020001. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo JoÃo do araGUaia. coNTraTado(a): SUl ElETrica coNSTrUÇÕES 
& SErViÇoS EirEli, cNPJ/Mf 24.687.882/0001-73, oBJETo: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria, Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa Na Vila 
aPiNaGÉS No MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa. Valor ToTal do 
coNTraTo: r$ 251.015,26 (duzentos e cinquenta e um mil e Quinze reais 
e Vinte centavos). dotação orçamentaria: 2022. fUNÇÃo ProGraMáTica: 
07 - SEc. MUN. dE oBraS E UrBaNiSMo.  atividade: 15.451.0003.1-004 - 
construção, reforma e ampliação de Praças Parques e Jardins. 4.4.90.51.00 
- obras e instalações. ViGÊNcia: 02/08/2022 a 31/12/2022. daTa da aSSi-
NaTUra: 02 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato nº 0208030001. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo JoÃo do araGUaia. coNTraTado(a): ra & ENGENHaria lTda, cNPJ/
Mf 12.926.462/0001-13, oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGE-
NHaria, Para coNSTrUÇÃo dE UMa PraÇa Na Vila JoSÉ MarTiNS fEr-
rEira No MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa. Valor ToTal do 
coNTraTo: r$ 283.768,25 (duzentos e oitenta e Três Mil e Setecentos e 
Sessenta e oito reais e Vinte e cinco centavos). dotação orçamentaria: 
2022. fUNÇÃo ProGraMáTica: 07 - SEc. MUN. dE oBraS E UrBaNiS-
Mo. atividade: 15.451.0003.1-004 - construção, reforma e ampliação de 
Praças Parques e Jardins. 4.4.90.51.00 - obras e instalações. ViGÊNcia: 
02/08/2022 a 31/12/2022. daTa da aSSiNaTUra: 02 de agosto de 2022.

MarceLLaNNe cristiNa soBraL MartiNs
PrEfEiTa

Protocolo: 863233

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de ProrroGaÇÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna público 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 em-
balagens tipo marmitex, objetivando atender as necessidades da prefeitura, 
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 17/10/2022 às 08:00 horas, por 
meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br , UaSG: 
980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.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.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 863235

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá. resolve ho-
mologar em favor das empresas: bragantina distribuidora de medicamentos 
ltda, cnpj: 07.832.455//0001-12, valor r$ 195.150,00 (cento e noventa e 
cinco mil, cento e cinqeun ta reais), cristalfarma comercio representação im-
portação e exportação ltda, cnpj nº 05.003.408/0001-30, valor r$ 73.728,00 
(setenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais), paramed distribuidora de 
medicamentos ltda, cnpj nº 16.647.278/0001-95, valor r$ 175.828,80 (cento 
e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), poly-
medh eireli, cnpj nº 63.848.345/0001-10, valor r$ 674.479,60 (seiscentos 
e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta cen-
tavos), nordic comercio e representação de produtos medicos e hospitalares 
eireli, cnpj nº 43.433.429/0001-85, valor r$ 15.360,00 (quinze mil, trezentos 
e secenta reais), r s lobato neto eireli, cnpj nº 38.028.373/0001-43, valor r$ 
79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), rocha e rocha distribuidora 
de produtos hospitalares unipessoal ltda, cnpj nº 36.850.210/0001-16, valor 
r$ 1.819.069,60 (hum milhão, oitocentos e dezenove mil e sessenta e nove 
reais e sessenta centavos), top norte comercio de material medico hospitalar 
ltda, cnpj nº 22.862.531/0001-26, valor r$ 11.520,00 (onze mil e quinhentos 
e vinte reais), r c zagallo marques & cia ltda, cnpj nº 83.929.976/0001-70, 
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valor r$ 14.400,00 ( quatorze mil e quatrocentos reais), referente ao pregão 
eletrônico nº 048/2022, processo administrativo nº 00000114/22 que tem 
por objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos de farmácia básica, objetivando atender as necessidades da secre-
taria municipal de saúde de são miguel do gamá/pa. data da homologação 
07/10/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá. resolve homolo-
gar em favor das empresas: cirurgica montebello ltda, cnpj:08.674.752/0001-
40, valor r$ 88.770,00 (oitenta e oito mil, setecentos e setenta reais), con-
quista distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares eireli, cnpj nº 
12.418.191/0001-95, valor r$ 127.908,00 (cento e vinte e sete mil, nove-
centos e oito reais), credpharma comercio de medicamentos ltda, cnpj nº 
40.061.543/0001-33, valor r$ 67.222,00 (sessenta e sete mil, duzentos e 
vinte e dois reais), f. cardoso e cia ltda, cnpj nº 04.949.905/0001-63, valor 
r$ 38.542,00 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais), para-
med distribuidora de medicamentos ltda, cnpj nº 16.647.278/0001-95, valor 
r$ 146.400,00 (cento e quarenta seis mil e quatrocentos reais), polymedh 
eireli, cnpj nº 63.848.345/0001-10, valor r$ 2.273.118,40 (dois milhões, 
duzentos e setenta e três mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos), 
nordic comercio e representação de produtos medicos e hospitalares eireli, 
cnpj nº 43.433.429/0001-85, valor r$ 91.800,00 (noventa e um mil e oito-
centos reais), r s lobato neto eireli, cnpj nº 38.028.373/0001-43, valor r$ 
59.010,00 (cinquenta e nove mil e dez reais), rocha e rocha distribuidora de 
produtos hospitalares unipessoal ltda, cnpj nº 36.850.210/0001-16, valor r$ 
3.044.718,60 (três milhões, e quarenta e quatro mil, setecentos e dezoito 
reais e sessenta centavos), t.c. atual comercio de medicamentos ltda, cnpj nº 
10.493.969/0001-03, valor r$ 105.408,00 (cento e cinco mil, quatrocentos e 
oito reias), r c zagallo marques & cia ltda, cnpj nº 83.929.976/0001-70, valor 
r$ 44.250,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais), referente 
ao pregão eletrônico nº 046/2022, processo administrativo nº 00000112/22 
que tem por objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos, objetivando atender as necessidades da secretaria municipal 
de saúde de são miguel do gamá/pa. data da homologação 07/10/2022.

FLÁVio dos saNtos GaraJaU
SEcrETário MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 863236

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-0010

torna-se público que o Município de são Miguel do Guamá, através da Se-
cretaria Municipal de Educação, realizará licitação, na modalidade ToMada dE 
PrEÇoS nº 2/2022-0010, do tipo menor preço global, sob a forma de regime 
de EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal, para coNSTrUÇÃo da EScola MUNi-
ciPal dE ENSiNo iNfaNTil E fUNdaMENTal MaNoEl PaUlo, localiZada 
Na coMUNidadE SaNTa riTa dE BarrEiraS Na ZoNa rUral do MUNicÍ-
Pio dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa. a sessão pública será em 01/11/2022 
às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça licurgo 
Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponível: https://www.saomiguel-
doguama.pa.gov.br, Portal Geo-obras/Pa, Email cPl: cpl.smg2021@gmail.
com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 
08:00 Às 12:00hs. eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito.

Protocolo: 863237

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico 9/2022-
053FMs, circUlado No ioEPa, N° 35.145, pág. 131, coluna 02, em 07 de ou-
tubro de 2022, retifica-se, onde se lê: “dia 20 de outubro de 2022”, passa a se 
lê: “dia 25 de outubro de 2022”. TUcUMÃ - Pa, 11 de outubro de 2022. renata 
de oliveira araújo - secretaria Municipal de saúde.

Protocolo: 863240

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-011FMe

o Município de tUcUMÃ, através do PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcUMÃ, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 horas 
do dia 01 de JUNHo de 2022, fará realizar licitação na modalidade ToMada 
dE PrEÇoS Nº 2/2022-011fME, tipo MENor PrEÇo, para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM oBraS E SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo dE 
KiT foToVolTaico dE 87,45KWP EMEf - “SaNTo aNTÔNio” - árEa ToTal 
coNSTrUÍda = 424,05 M², de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE TUcUMÃ - Pa. informações e retirada do edital 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 
http://geoobras.tcm.pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 04 de maio de 2022. 
dÉBora de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 863242

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-061PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará lici-
tação às 09:00 horas do dia 24 de outubro de 2022, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-061PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo EVEN-

TUal E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE MaTEriaiS PErMaNENTES dE 
iNforMáTica dESTiNadoS a aTENdEr aS dEMaNdaS do  MUNicÍPio dE 
TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 10 de outubro de 2022. 
NadieLLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 863243

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-062FMs

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 24 de outubro de 2022, na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 9/2022-062fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo EVENTUal E 
fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE MaTEriaiS QUÍMicoS Para aTENdEr 
aS dEMaNdaS da aGÊNcia TraNSfUSioNal da SEcrETaria dE SaÚdE dE 
TUcUMÃ de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 10 de outubro de 2022. 
iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 863244

retiFicaÇÃo
Na publicação do eXtrato de aViso de LicitaÇÃo coNcorrÊNcia 
n°3/2022-001PMt, circUlado No ioEPa, N° 35.136, pag107, colUNa 
02, em 10 de outubro de 2022, retifica-se, onde se lê: “31 de outubro”, pas-
sa a se lê: “10 de novembro”. TUcUMÃ - Pa, 10 de outubro de 2022. 
ceLso LoPes cardoso - PreFeito MUNiciPaL.

Protocolo: 863247

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
FUNdo MUNiciPaL de saUde de ViGia de NaZare

aViso de retiFicaÇÃo
Na publicação circulada no d.o.U, Seção 3, Pág. 242, nº 191; ioEPa, Nº35. 
Pág. 110; JorNal aMaZÔNia, caderno aMaZÔNia, em 06/10/2022.
oNde se LÊ: o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal 
de Saúde SEMSa, por intermédio da comissão de licitação, torna público 
que as 09:00 horas do dia 19  de outubro de 2022, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 020/2022 - SEMSa.
Leia-se: o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal 
de Saúde SEMSa, por intermédio da comissão de licitação, torna público 
que as 09:00 horas do dia 21 de outubro de 2022, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 020/2022 - SEMSa, o restante permanece 
inalteradas.

Protocolo: 863248

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aVisos de LicitaÇÕes
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-066-FMs

oBJeto: confecção e fornecimento de rouparia hospitalar e uniformes; 
aBErTUra: 26/10/2022, às 09:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 11/10/2022. 
cleonice da silva soares - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-067-PMVX
oBJeto: Prestação de serviços de monitoramento eletrônico e serviços de 
instalação de rede laN To laN; aBErTUra: 26/10/2022, às 09:00 horas. Vi-
tória do Xingu/Pa, 11/10/2022. tales duan dos santos sales - Pregoeiro.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-068-PMVX 
oBJeto: confecção e fornecimento de uniformes; aBErTUra: 26/10/2022, 
às 14:30 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES dE TodoS oS PrE-
GÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
Erro! a referência de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também 
poderá ser lido ou obtido cópias na sede do departamento de Suprimentos e 
Serviços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória 
do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 11/10/2022. 
Joaquim dos santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 863249
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..

ParticULares
.

r. HarUKo KaGaWa FaBrica de BaNdeJa eireLi 
cNPJ: 20.448.796/0001-80 

Situ Santa izabel do Pará, recebeu da SEMMa-SiP a lo n.º 094/2022 váli-
da até 21/09/2023 para atividade de fabricação de bandeja de ovos. Proc. 
133/2022.

Protocolo: 863252

FaZeNda raNcHo aLeGre - JoÃo riBeiro da siLVa Neto 
cPF: 686.487.072-34 

localizado na Gleba alcobaça, Vicinal Boa Esperança, Km 3, Zona rural, torna 
público que está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a licença de 
atividade rural para a atividade de criação de Bovinos.

Protocolo: 863258

Maria LÚcia MacieL da siLVa
cPF 758.707.467-87

ProPrietÁria  da FaZeNda BeLa Vista  
GoiaNÉSia do Pará/Pa TorNa PÚBlico QUE SoliciToU da SEMMa Goia-
NÉSia do Pará  licENÇa aMBiENTal rUral ProTocolo N°215/2022 em 
28/07/2022.

Protocolo: 863254

“daNY MarceLo de JesUs 
Portador do cPF: 016.504.769-06 

Proprietário da empresa tecHLiXUs Ltda 
cNPJ 19.545.067/0001-30 

Sob o endereço Pa 256 S/N, loteamento amazônia Parque, Quadra 9 lote 
1, Bairro Nova conquista, Paragominas requereu a SEMaS/Pa a licença de 
operação para o Transporte de resíduos Perigosos”.

Protocolo: 863256

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 nº008/2022 para cultura de ciclo longo - dendê da 
fazenda diamantina iii.

Protocolo: 863265

serraria LUcas Ltda. - ePP 
cNPJ/MF Nº 03.532.877/0001-11 

localizada à Estrada cauaxi-Bradesco, Km 140, S/N, Zona rural, Município de 
Paragominas, requereu da SEMaS/Pa sua licença de instalação - l.i., Prot. Nº 
2022/34125, de 20 fornos para Produção de carvão Vegetal.

Protocolo: 863262

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar
adeLiNo deLcoLe JUNior 

FaZeNda saNta Maria ii, cPF: 005.639.839-57 
Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 019/2022, para atividade de agricultura e Pecuária da Secretaria Muni-
cipal de ciência, Tecnologia e Meio ambiente - SEcTMa- TailÂNdia-Pa, com 
vencimento 07/07/2027.

Protocolo: 863263

ZN Madeiras eireLi 
cNPJ nº 39.358.895/0001-76 

Torna público que requereu da SEMMa/Goianésia/Pa lo Proc. nº 164/2022 
para desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 863270

ZN Madeiras eireLi 
cNPJ nº 39.358.895/0001-76 

Torna público que recebeu da SEMMa/Goianésia/Pa lo nº 025/2021 para 
desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 863267

.

.

eMPresariaL
.

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar

MiGUeL QUeiroZ BarBosa de deUs  
FaZeNda irMÃos UNidos, cPF: 566.341.615-34 

Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar de 
nº 014/2022, para atividade de Bovinocultura da SEMMa- Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente - Goianésia-Pa, validade até 27/06/2025.

Protocolo: 863234

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar

serGio QUeiroZ BarBosa de deUs  
FaZeNda crUZ de MaLta, cPF: 671.937.495-87 

Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar de 
nº 013/2022, para atividade de Bovinocultura da SEMMa- Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente - Goianésia-Pa, validade até 21/06/2025.

Protocolo: 863231

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar

Marcos QUeiroZ BarBosa de deUs
FaZeNda BoM PriNcÍPio, cPF: 671.937.655-15 

Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar de 
nº 015/2022, para atividade de Bovinocultura da SEMMa- Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente - Goianésia-Pa, validade até 01/07/2025.

Protocolo: 863226

cÂMara MUNicPaL de aNaPU
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 004/2022- cMa
a cÂMara MUNiciPaL de aNaPU - Pa, por intermédio da Pregoeira e 
Equipe de apoio, torna público que às 09h00min do dia 25 de outubro de 
2022, realizará licitação na modalidade PrEGÃo PrESENcial nº 004/2022- 
cMa, tipo menor preço, por iTEM, com objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa(S) ESPEcialiZada(S) Para forNcEciMENTo dE MaTEriaiS dE  coN-
SUMo (GÊNEroS aliMENTÍcioS, MaTÉrial dE liMPEZa, coPa E coZiNHa) 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa. 
conforme anexo i - Termo de referência. os interessados poderão obter in-
formações e cópia do edital completo no Portal 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, como medida de prevenção e combate ao coVid-19.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU

Pregoeira
Protocolo: 863224

cÂMara MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de resULtado de Processo 005/2022

coNVite 002/2022
a câmara Municipal de Novo repartimento - Pa, torna público o resul-
tado do julgamento do processo licitatório convite N° 002/2022 realizado no 
dia 14/07/2022. Sendo vencedora a Empresa: Marco X coNSTrUTora Ei-
rElli, inscrita no cNPJ.: 10.734.995/0001-78, cujo resultado foi homologado 
pela câmara Municipal de Novo repartimento dia 15/07/2022.

Wagner alves carvalho
Presidente da câmara

cÂMara MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de eXtrato de coNtrato

coNtrato 006/2022
Partes: câmara Municipal de Novo repartimento e Marco X coNSTrU-
Tora EirElli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada ParaoS 
SErViÇoS dE rEforMada caMara MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo. 
data da assinatura do contrato: 19/07/2022. contrato nº. 006-2022. Valor 
Total: r$-184.982,21. o contrato terá vigência de 120 (cento e Vinte) dias cor-
ridos a partir da sua assinatura, compreendendo o prazo de 60 (Sessenta) dias 
corridos para execução da obra. Novo repartimento - Pa, 19 de julho de 2022.

Wagner alves carvalho
Presidente da câmara

cÂMara MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de eXtrato de aditiVo de coNtrato

1º aditiVio ao coNtrato 006/2022
Partes: câmara Municipal de Novo repartimento e Marco X coNS-
TrUTora EirElli. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
ParaoS SErViÇoS dE rEforMada caMara MUNiciPal dE NoVo rEPar-
TiMENTo. data da assinatura do contrato: 09/09/2022. contrato nº. 006-
2022.  Valor Total r$- 66.104,02 (sessenta e seis mil, cento e quatro reais e 
dois centavos). o contrato terá vigência de 15 dias corridos a partir da sua 
assinatura. Novo repartimento - Pa, 09 dias do mês de setembro de 2022.

Wagner alves carvalho
Presidente da câmara

Protocolo: 863221

PasrM23
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa-
rém - (SEMMa), a licença de operação Nº 2022/0000196, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaSrM23) localizado na rua da conquista, S/N, Bairro: 
área Verde, Santarém/Pa, através do Proc. 2020.lo.0000661.

Protocolo: 863218
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cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº31/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo
Nº12/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório 
da cPl/PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo 
Nº31/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº12/2022-cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame 
a empresa claro S/a, lote 01.

Marabá/Pa, 11 de outubro de 2022.
Pedro corrÊa LiMa

Presidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº32/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo
Nº13/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório 
da cPl/PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo 
Nº32/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrE-
Ço Nº13/2022-cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame 
a empresa aUGUSTUS iNforMaTica EirEli, lote 01.

Marabá/Pa, 11 de outubro de 2022.
Pedro corrÊa LiMa

Presidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº33/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL Nº14/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório 
da cPl/PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo 
Nº33/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial Nº14/2022-cPl/PPE/
cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame a empresa GEraforTE 
GrUPoS GEradorES lTda, no lote 01. o lote 02 foi considerado fracassado, 
por nenhuma empresa acudir interesse.

Marabá/Pa, 11 de outubro de 2022.
Pedro corrÊa LiMa

Presidente cMM

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio Nº34/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL Nº15/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
25/10/2022, às 08h30 (hora local), cujo objeto é a contratação de empresa 
para aquisição e instalação de detectores de metais, para atender as necessi-
dades do legislativo Municipal. os interessados em obter o edital de licitação 
deverão se dirigir à sede da câmara Municipal de Marabá, sala da comissão 
de licitação, ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 11 de outubro de 2022.
dÉLio saMPaio aZeredo

Pregoeiro
Protocolo: 863214

aGroPecUÁria caJUeiro eireLi 
cNPJ n° 18.070.080/0001-17 

Torna púbico que requereu junto a SEMMa/GoPa /Pa, lar para agricultura na 
fazenda aGroPEcUária caJUEiro i, localizada ESTrada da ciKEl, KM 6, 
município de Goianésia do Pará/ Pa

Protocolo: 863211

aGroPecUÁria caJUeiro eireLi 
cNPJ n° 18.070.080/0001-17 

Torna púbico que requereu junto a SEMMa/GoPa /Pa, lar para agricultura na 
fazenda aGroPEcUária caJUEiro ii, localizada ESTrada da ciKEl, KM 7, 
município de Goianésia do Pará/ Pa

Protocolo: 863209

J JieNBa eireLi - LUBriMaX troca de ÓLeo 
inscrito no cNPJ nº 31.612.442/0001-12 

localizado na av. orival Prazeres, N º 2555, Bairro Vista alegre, Novo Pro-
gresso/Pa, torna público que requereu à SEMMa/NP a renovação da licença 
de operação - l.o, para a atividade Troca de Óleo e comércio Varejista de 
Lubrificantes, com Processo de protocolo nº 1320/2022.

Protocolo: 863206

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente e Pro-
dução a licença de operação para atividade de Torre de Telefonia Móvel 
(PaiaB01), com o endereço na rod. Transamazônica, Br 230, KM 01, comér-
cio, itaituba/Pa, sob o processo nº 1199/2022.

Protocolo: 863204

PasrM15
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
tarém - SEMMa, a licença de operação Nº 2022/0000183, para a ativida-
de de Torre de Telefonia Móvel (PaSrM15), através do Processo Nº 2021.
lo.0000665, com endereço na rua raimundo fona, 680, liberdade, Santa-
rém/Pa.

Protocolo: 863200

saNtiaGo e oLiVeira coMÉrcio de coMBUstÍVeL Ltda.
cNPJ nº 04.280.011/0001-23

Torna público que recebeu da SEcTEMa lo nº 056/2022, válida até 
20/06/2024, para Posto revendedor de combustíveis em Moju/Pa.

Protocolo: 863197

coNtrUtora saNcHes triPoLoNi
cNPJ 53.503.652/0027- 44 

Torna público que requereu a SEMa/Novo repartimento - Pará licença operação 
25/2021 extração de areia vicinal parakanã lote 16,  para pavimentação rodovia 
Br230 sentido Marabá município de Novo repartimento - Pará.

Protocolo: 863189

coNtrUtora saNcHes triPoLoNi
cNPJ 53.503.652/0027- 44 

Torna público que requereu a SEMa/Novo repartimento - Pará licença operação 
21/2021 extração de areia sítio fazenda boutique,  para pavimentação rodovia 
Br230 sentido Marabá município de Novo repartimento - Pará.

Protocolo: 863186

traNsPetro BeL 09 s.a.
cNPJ 35.348.568/0001-82

Torna público que rEcEBEU da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação - lo nº 13730/2022, com 
validade até 17/07/2024, para a atividade de armazenamento e transferência 
de derivados de petróleo e biocombustíveis, localizada na rua Salgado filho, 
1 - Miramar, no município de Belém/Pa.

Protocolo: 863193

coNtrUtora saNcHes triPoLoNi
cNPJ 53.503.652/0027- 44 

Torna público que requereu a SEMa/Novo repartimento - Pará licença ope-
ração 19/2021 extração de areia sítio céu azul,  para pavimentação rodovia 
Br230 sentido Marabá município de Novo repartimento - Pará.

Protocolo: 863181

coNtrUtora saNcHes triPoLoNi
cNPJ 53.503.652/0027- 44 

Torna público que requereu a SEMa/Novo repartimento  Pará licença operação 
18/2021 jazida de extração areia fazenda boa sorte  para pavimentação rodovia 
Br230 sentido Marabá, município de Novo repartimento - Pará.

Protocolo: 863176

coNtrUtora saNcHes triPoLoNi
cNPJ 53.503.652/0027- 44 

Torna público que requereu a SEMMa/Novo repartimento  Pará licença insta-
lação 02/2021 canteiro de obra para pavimentação sentido Marabá Br 230 no 
município de Novo repartimento - Pará.

Protocolo: 863167

coNtrUtora saNcHes triPoLoNi
cNPJ 53.503.652/0027- 44 

Torna público que requereu a SEMa/Novo repartimento - Pará licença ope-
ração 25/2021 extração de rocha vicinal 08 parakanã lote 12 e 13,  para pa-
vimentação rodovia Br230 sentido Marabá município de Novo repartimento 
- Pará.

Protocolo: 863164

coNtrUtora saNcHes triPoLoNi
cNPJ 53.503.652/0027- 44 

Torna público que requereu a SEMa/Novo repartimento - Pará licença opera-
ção 17/2021 extração de areia fazenda paraíso ii,  para pavimentação rodovia 
Br230 sentido Marabá município de Novo repartimento - Pará.

Protocolo: 863171

reQUeriMeNto LiceNÇa de oPeraÇÃo
o empreendimento Posto saLdaNHa & caMarGo Ltda 

inscrito no cNPJ: 12.420.240/0001-24 
inscrição estadual 15-310031-1 

Situado na avenida f, S/N, Qd. 56, lts 01 ao 05, loteamento Beira rio ii, 
Parauapebas, torna público que está requerendo a licença de operação para 
a atividade de Empresa transportadora de substâncias e produtos perigosos 
(combustível).
Parauapebas, 03 de outubro de 2022.

Protocolo: 863161

BeMisa HoLdiNG s.a.
cNPJ 08.720.614/0001-50 

Sucessora por incorporação da Bemisa - Brasil Exploração Mineral S.a., torna 
público que obteve da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS/Pa, em 20 de setembro de 2022, a licença de operação - lo 
nº 13709/2022, com vencimento em 19/09/2025, para a atividade de Pesqui-
sa Mineral com lavra experimental para Minério de ouro, a ser desenvolvida 
na zona rural do município de água azul do Norte/Pa. Processo SEMMa nº 
2020/38264.

Protocolo: 863159
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ATIVO
CONTAS  2020 2019
Circulante  
Caixa e equival. de cxa  1.798.511,66 1.215.677,98
Clientes  17.355.117,85 13.927.926,32
Estoques  24.725.967,14 23.678.157,05
Imp. e contrib. a recuperar  6.492.034,64 6.026.317,28
Adiantam. e fornecedores  9.546.949,45 6.147.240,75
Outras contas a receber  687.095,19 749.802,51
Total do ativo circulante  60.605.675,93 51.745.121,89
Não Circulante  
Realizável a longo prazo  30.769.346,06 30.750.268,42
Depósitos judiciais  12.906.770,38 12.906.770,38
Partes relacionadas  17.862.575,70 17.843.498,04
Investimentos  1.520,62 1.520,62
Imobilizado  25.368.334,71 25.965.204,95
Intangível  23.608,04 19.958,04
Total do ativo não circulante 56.162.809,45 56.736.952,03
Total do ativo  116.768.485,38 108.482,073,92

PASSIVO
CONTAS  2020 2019
Circulante  
Fornecedores  26.591.640,03 24.430.150,80
Empréstimos e inanc. 8   1.952.586,82 1.885.586,82
Obrig.trib.,trab.e prev. 7  23.578.360,32 20.257.177,96
Adiantam. de clientes  11.283.513,52 8.758.185,84
Outras contas a pagar  585.862,62 585.862,62
Total do passivo circul.  63.991.963,31 55.916.964,04
Não circulante  
Empréstimos e inanc. 8  22.678.852,26 22.678.852,26
Debêntures  7.866.096,88 7.866.096,88
Outras contas a pagar  153.443,03 153.443,03
Total do passivo não circul.  30.698.392,17 30.698.392,17
Patrimônio líquido  
Capital social 9  16.002.680,00 16.002.680,00
Reservas  27.366.872,91 27.366.872,91
Prej. acumulados  (21.291.423,01) (21.502.835,20)
Total do patrimônio líq.  22.078.129,90 21.866.717,71
Total do Passivo e Pat Liq.  116.768.485,38 108.482,073,92

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em
31 de dezembro de 2020 (em reais-R$)

CONTAS  2020 2019
Receita Operacional Líquida 10  11.255.897,02 14.216.342,87
Custo das vendas  (4.294.490,82) (8.411.654,70)
Lucro bruto  6.961.406,20 5.804.688,17
(Desp.) Receitas Operac.  (6.265.443,22) (6.105.734,66)
Despesas com vendas  (134.485,75) (695.574,55)
Despesas administrativas  (6.623.859,47) (5.775.154,35)
Outras receitas (desp.) operac.  492.902,00 364.994,24
Lcr(prej.) operac.ant/do res.in.  695.962,98 (301.046,49)
Resultado inanceiro  (484.550,79) (156.771,80)
Despesas inanceiras 14  (484.550,79) (156.771,80)
Lcr(prej.) líq. ant/dos tributos  211.412,19 (457.818,29)
Contribuição soc. s/o lucro  - -
Imposto de renda  - -
Lcr(prej.) líquido do exercício  211.412,19 (457.818,29)

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 
Encerrado em 31/12/2020 e de 2019 (em reais-R$)

DESCRIÇÃO 2020 2019
ATIVIDADE OPERACIONAL  
RESULTADO DO EXERCÍCIO 211.412,19 (457.818,29)
Aj.que ñ repres.entr./saída de cxa. 596.817,16 1.012.646,44
(-) Lucro na venda do Imobilizado (470 000,00) -
(+) Depreciação e Amortização 610.823,16 1.250 658,21
{+) Juros Incorridos 360.497,11 82.446,76
(-} Realização de Res. de Reaval. - (320.458,53)
{+) Provisões 95.496.89 -
(=) Resultado Ajustado  808.229,35 554.828,15
(+/-) Redução/Aumento de Ativos  
{-} Aumento de Clientes (3.427.191,53) (2.237.013.64)
(+) Redução de Adiant. a Funcion. 69.710,32 (17.527.24)
(-) Aumento de Impostos a Recup. (465.717,36) (802.038,75)
{+/-) Red./Aum. de Outr. Créditos 7.003.00 -
{•) Aumento de Estoque (4.447.518,79) (486.327.64)
(-) Aumento de Depós. Judiciais                        -       (6.550,84)
 8.263.714.36 (3.549.458,11
(+/-) Aumento/Redução de Passivos  
(+/-) Aum/Red de Fornecedores 2.161.489,23 (273 398,06)
(+) Aumento de Obrig. Fiscais 1.330.541,90 1.492.763,06
(+) Aumento de Obrig. Trabalhistas 1.990.640,46 1.868.212.02
(+) Aumento de Adiant. de Clientes 2.525.327,68 845.573,98
 8.007.999,27 3.933.151,00
Cxa. Gerado p/Ativ. Operacionais 552.514,26 938.521,04
Atividades de Investimento
(-) Aquisição/Bxa. de Ativo Imobiliz. (13.952,92) (19.127.74)
(-) Aquisição de Ativo Intangível (3.650.00) -
Cxa. Gerado p/Ativ. de Investimento (17.602,92) (19.127,74)
Atividades de Financiamento  
(-/+) Aum/Red de Empr. a Colig. e Contr. (19.077,66) (40.211,18)
(+) Aum. de Empr. Bancários  67,000.00 147.615.34
Cxa. Ger. p/Ativ. de Financiamento 47.922,34 107.404,16
Aum. do Saldo de Cxa. do Período 582.833,68 1.026.797,46
Sld. Inicial de Cxa. e Equiv. de Cxa. 1.215.677,98 188.880,52
Sld. Final de Cxa. e Equiv. de Cxa. 1.798.511,66 1.215.677,98
Aum. do Sld. de Cxa. do Período 582.833,68 1.026.797,46

OYAMOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ 22.931.471/0001-56. Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais 
e estatutárias, submetemos a análise e apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis desta sociedade, pertinentes ao exercício social indo 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Ao mesmo tempo em que se coloca a inteira disposição de todos os interessados, para prestar-lhes quaisquer 
outrosesclarecimentos que por ventura julguem necessários. Castanhal - Pa, 30 de Abril de 2021.

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS às Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de dezembro de 2020 (em 
reais-R$). 1. CONTEXTO OPERACIONAL. A OYAMOTA DO BRASIL S/A é uma Sociedade anónima de capital 
fechado, fundada em 06/06/1988, que tem como objetivo a fabricação e montagem de estruturas metálicas, 
equipamentos e usinas para agroindústria, metalúrgica, mineração, indústria química e alimentícia. A Sociedade 
está sediada na Rod. Br. 316, Km 70, s/n. e possui ilial em São Luís (MA) e Belém-PA. Recentemente as 
atívidades executadas na unidade São Luís (MA) foram paralisadas por decisão da sociedade. 2. BASE 
DE PREPARAÇÃO. a) Declaração de Conformidade, base de rnensuração e moeda de apresentação. 
As demonstrações contábeis estão apresentadas com valores expressos em reais e foram elaboradas 
segundo as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, além dos Pronunciamentos 
Técnicos do Comité de Pronunciamentos Contábeis -CPC, com as Normas Brasileiras de Contabilidade do 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em vigor até a data da elaboração das demonstrações contábeis. 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando de outra forma 
mencionado. b) Demonstração do resultado abrangente. Outros resultados abrangentes compreendem itens 
de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassiicação) que não são reconhecidos na demonstração do 
resultado. A Sociedade não está apresentando a demonstração do resultado abrangente em função de não 
haver nenhuma transação passível de alocação no resultado abrangente, ou seja, o resultado do exercício 
é igual ao resultado abrangente total. c) Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das demonstrações 
contábeis de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Ativos e passivos signiicativos estão sujeitos a essas 
estimativas e premissas. 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS. As políticas contábeis descritas em detalhes 
abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 
Instrumentos inanceiros. Ativos inanceiros não derivativos. A Sociedade reconhece os adiantamentos e 
recebiveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos inanceiros são reconhecidos 

inicialmente na data da negociação na qual 
a Sociedade se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento. A 
Sociedade tem como ativos inanceiros 
não derivados os adiantamentos e 
recebiveis.Adiantamentos e recebiveis. 
Adiantamentos e recebiveis são ativos 
inanceiros com pagamentos ixos ou 
calculáveis que não são cotados no 
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo acrescidos de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, os 
adiantamentos e recebiveis são medidos 
pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao vaior recuperável, 

5. ESTOQUE E MATERIAIS. Os estoques são demonstrados pelo custo 
de aquisição de matérias-primas utilizadas para a fabricação e montagem 
de estruturas metálicas, equipamentos e usinas para agroindústria, 
metalúrgica, mineração, indústria química e alimentícia. Também 
contemplam os valores adiantados aos fornecedores de matéria-prima, 
que serão baixados quando os produtos forem recebidos no estoque:

Créditos 2020 2019
Clientes 17.355.117,85 13.927.926,32
Adiant. a Funcionários 422.441,43 492.151,75
Imp. e Contrib. a Recup. 6.492.034,64 6.026,317.28
Pgto. em Duplicidade 95.989.98 95.989.98
Caução 143.170,58 143.170,58
Outros Créditos 25.493.20 18.490,20
TOTAL 24.534.247,68 20.704.046,11

Estoque e Materiais 2020 2019
Matéria-Prima 20.124.446,34 18.902.044.15
Adiant. a Fornecedores 9.546,949.45 6.147.240,75
Estoque de Terceiros 4 601 520,80 4 776.112,90
TOTAL 34.272.916,59 29.825.397,80

quando aplicável. Os adiantamentos e recebiveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, clientes e outros 
créditos. Caixa e equivalente de caixa. Caixa e equivalente de caixa abrangem saldos de caixa e bancos 
conta movimento com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação os quais 
são sujeitos a um risco , insigniicante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto 
prazo.Clientes. Provisão para créditos duvidosos. Não constituída em razão da Sociedade não ter histórico 
de perdas signiicativas na realização das suas contas a receber de clientes. Estoques. Estão demonstrados 
pelo custo médio histórico de compra ou produção, que não excede ao valor de realização. Imobilizado. 
Reconhecimento e mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo valor histórico de aquisição ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inicial incluí gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Sociedade incluí os gastos com materiais, mão 
de obra direta e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que sejam 
capazes de operar de forma pretendida pela Administração. Depreciação e amortização. As depreciações e 
amortizações são calculadas de forma linear pelas taxas iscais sobre os saldos contábeis. Redução ao valor 
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos 
luxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira coniável. Ainda não foi possível 
implementar um processo de gestão patrimonial efetivo que possibilitasse apurar e reconhecer possíveis 
perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. Passivos inanceiros não derivativos. 
A Sociedade reconhece títulos de dívidas emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são 
originados. Todos os outros passivos inanceiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual 
a Sociedade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo 
inanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Sociedade tem os 
seguintes passivos inanceiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e inanciamentos bancários e outras 
contas a pagar. Taís passivos inanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos inanceiros são medidos pelo 
custo amortizado através do método dos juros efetivos. Passivo circulante e exigível a longo prazo. Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Encerrado em 31/12/2020 (em Reais)
     Descrição Capital Social Res. de Reav.  Res. de Inc. isc. Prejuizos Acum. Patr. Líquido
SALDO EM 31/12/2018 16.002.680,00 14.094.983,45 13.592.347,99 (21.045.016,91) 22.644.994,53
Resultado cio Exercício - - - (457.818.29) (457.818,29)
Realiz. da Res. de Reav. - - (320.4S8.53)  (320.458.53)
SALDO EM 31/12/2019 16.002.680,00 14.094.983,45 13.271.889,46 (21.502.835,20) 21.866.717,71
Resuliado do Exercício - - - 211.412.19 211.412,19
SALDO EM 31/12/2020 16.002.680,00 14.094.983,45 13.271.889,46 (21.291.423,01) 22.078.129,90

quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Provisões. Uma provisão é reconhecida, em função de um evento 
passado, se a Sociedade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser mensurada de maneira coniável, e é provável que um recurso económico seja exigido para liquidar a 
obrigação. 4. CRÉDITOS - CIRCULANTE. Representam principalmente os valores a receber de clientes por vendas de produtos/ mercadorias e tributos a recuperar no curso normal das 
operações. São créditos de curto prazo que não necessitam de ajustes a valor presente na data de 31 de dezembro de 2020: 



diário oficial Nº 35.149  109Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022

7. IMOBILIZADO. Representa o saldo dos bens utilizados nas operações da empresa:
IMOBILIZADO Custo Total Aquisições/ Alien. Custo Total (-)Depreciação (=) Valor 
  em 01/01/2018  Transfer. e Baixas em 31/12/2019  Acumulada  Residual
Terrenos 1.926.878.94 - - 1.926.878,94 - 1.926.878,94
Edifícios 14.611.017,13 - - 14.611.017,13 (7 523.480.23) 7.087.536,90
Máq., Apar. e Equipam. 17.042.486,80 10.713,00 - 17.053.199,80 (12.858.849,26) 4.194.350,54
Móveis e Utensílios 238 603,13 699,00 - 239.302,13 (185.169,85) 54.132,28
Veículos 1.722.413,92 - - 1.722.413,92 (1.581.994,08) 140.419,84
Computadores e Perifér. 398.598,11 1.212,69 - 399.810,80 (310 473,69) 89.337,11
Imobilizações em And. 11.874.350,87 1.328.23 - 11.875.679,10 « 11.875.679,10
TOTAL 47.814.348,90 13.952,92 - 47.828.301,82 (22.459.967,11) 25.368.334,71

6. CRÉDITOS - NÃO CIRCULANTE. 
Representam principalmente os valores de 
Partes Relacionadas e Juros e Assessorias 
que estão em discussão judicial:
Crédito Não Circulante 2020 2019
Créd.c/Colig.eContr. 17 862.575,70 17843.498,04
Empr.Comp.da Eletrobrás 0,00 0.00
Depósitos Judiciais 127.006,20 127 006,20
Jur.e Assess.
 Sub Judice 12.779.764,18 12.779,764,18
TOTAL 30.769.346,08 30.750.268,42
6.1. Partes Relacionadas. São recursos, 
em moeda nacional, emprestados a pessoas 
ligadas para manutenção das operações da 
Sociedade. 
6.2. Juros e Acessórios Sub Júdice
Refere-se aos juros e acessórios de exercícios 
anteriores no valor de R$ 12.779.764,18, 
sobre Financiamentos Bancários 
contratados junto ao Banco da Amazónia S/A 
(R$18.535.126,99-passivo não circulante) 
que a Sociedade discute judicialmente.

8. OBRIGAÇÕES FISCAIS. Representa obrigações com o 
recolhimento de impostos e contribuições.
OBRIGAÇÕES FISCAIS 2020 2019
impostos a Recolher 6.062.657,51 5.011.614,82
Contribuições a Recolher 7 721.867,88 7.442.368,67
TOTAL 13.784.525,39 12.453.983,49
9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. Representam 
obrigações com pessoal e recolhimentos previdênciários.
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2020 2019
Obrigações com o Pessoal 5.147.085,01 3.825.563,83
Obrigações Previdenciárias 4.646.749,92 3.758.588,95
Outras Obrigações - 219.041,69
TOTAL 9.793.834,93 7.803.194,47

10. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. Representam contratos 
de empréstimo para capital de giro:
EMPRÉSTIMOS 2020 2019
American Factoring 739.199,69 589 199,69
Banco da Amazónia 452.295.27 452 295,27
Banco do Estado do Pará 225.616,11 225 616,11
HSBC 316.147,77 316.147,77
Banco Rural S/A 154 712,64 154.712,64
Outros 64.615.34 147.615.34
TOTAL 1.952.586,82 1.885.586,82
11. FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS. Representam 
operações inanceiras contratadas principalmente com o 
Banco da Amazónia.
FINANCIAMENTOS 2020 2019
Banco da Amazónia 18 535.126,99 18.535.126,99
Banco Rural S/A 1.264.837,61 1.264.837,61
Banco Toyota do Brasil SA 33,556,57 33.556,57
HSBC 2.845.331,09 2.845.331,09
TOTAL 22.678.852,26 22.678.852,26
12. DEBÉNTURES. Representam os valores de 
debéntures não conversíveis vencidas, subscritas em 
favor do FINAM e em processo de renegociação com o 
Banco da Amazónia S/A. Estão demonstradas no passivo 
não circulante em razão do processo. 
Devido às negociações, a sociedade está apresentando 
os valores das debéntures sem atualização de juros e 
correções.
13. PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS. A administração, 
baseada nos pareceres dos seus assessores jurídicos, 
entende que não há provisões para perdas contingenciais 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES sobre as Demonstrações Contábeis. Aos Administradores e Acionistas da Oyamota do Brasil S.A. - Castanhal - PA. 
Opinião. Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis da Oyamota do Brasil S/A que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio liquido e dos luxos de caixa para o exercício indo naquela data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis da Oyamota do Brasil S/A, referidas 
no parágrafo anterior pois, pelos assuntos mencionados no parágrafo “Base para opinião” a seguir, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suiciente para 
fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações. Base para Opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional do Contador 
e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Valores 
correspondentes a períodos anteriores: As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019, apresentadas para ins de comparação, foram por nós auditadas e, em 24 de 
março de 2020 emitimos relatório. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Entidade é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações inanceiras não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Responsabilidade da administração e da governança sobre as demonstrações contábeis: 
A administração da Entidade é responsável peia elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações Contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração è responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações inanceiras, a não ser 
que a administração da Entidade pretenda liquidar a sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões económicas dos usuários tomadas corri base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional e mantivemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identiicamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiicação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles internos da sociedade. •Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e. com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Comunicamo-nos com os responsáveis 
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a constituir e reconhecer nas demonstrações 
contábeis.
14. CAPITAL SOCIAL. A Sociedade possui um 
capital social autorizado de R$18.000.000,00 
(dezoito milhões de reais) dividido em 
18.000.000 de ações nominativas ao valor de 
R$1,00(um real) cada uma, sendo 5.000.000 
ordinárias e 13.000.000 preferenciais. Em 31 
de dezembro de 2020, o capital integralizado 
é de R$16,062.000,00(dezesseis milhões 
e sessenta e dois mil reais), composto de 
4.644.024 ações ordinárias, 7.942.615 
ações preferenciais “A” e 3.416.041 ações 
preferenciais “B”.
15. RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS. 
Constituída pela redução de 75% do Imposto 
de Renda e Adicionais não restituíveis, 
homologado através do Laudo Constitutivo 
n° 035/2011 da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazónia (SUDAM) e 
pelo crédito presumido no percentual de 95% 
(noventa e cinco por cento), calculado sobre 
débito do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
incidente nas saídas dos produtos fabricados 
no Estado do Pará peia OYAMOTA DO 
BRASIL S/A, homologado pela Resolução 
Estadual N° 006, de 30 de março de 2010.

RES. DE INCENTIVO FISCAL 2020 2019
Red. de IR Projeto Finam 2.059.406,27 2.059.406,27
Créd. Presumido de ICMS 11.532.352,87 11.532.941,72
TOTAL 13.591.759,14 13.592.347,99
16. EVENTOS SUBSEQUENTES.
Em março de 2020, uma pandemia global foi declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decorrente das doenças relacionadas ao novo 
coronavírus (COVID-19), tendo o Congresso Nacional reconhecido a 
ocorrência de estado de calamidade pública.
Por sua vez, início de abril, a empresa, ciente da gravidade da situação 
adotou algumas medidas preventivas em relação ao quadro de 
empregados, agindo tempestivamente na transferência de parte do corpo 
funcional para as atividades em home ofice, à exceção de um reduzido 
número de empregados, necessários ao funcionamento, concedeu férias a 
vários colaboradores com maior grau de riscos, adquiriu e distribui materiais 
para uso e proteção de seus empregados, adotou estratégias de prevenção 
e comunicação a todo quadro funcional da empresa, quanto a orientações 
e cuidados acerca do vírus, objetivando esclarecer e informar, de forma 
transparente e permanente, seu quadro de empregados, sem registrar 
qualquer incidente ou fato que afetasse os compromissos de entrega de 
produtos e serviços da companhia com seus clientes.
A administração da Empresa está alerta e agindo de forma a assegurar 
sua sustentabilidade econômico-inanceira, adotando medidas de 
contenção de gastos, otimização de recursos e minimização dos potenciais 
impactos inanceiros, aiém daquelas voltadas à preservação da saúde dos 
empregados e terceirizados.
Cabe destacar que, no início de abril de 2020, não houve ocorrências 
que requeressem registros com impactos na situação patrimonial da 
companhia, haja vista: a continuidade de prestação de serviços junto aos 
clientes, sem redução do valor dos contratos vigentes; a consequente 
manutenção do valor de uso de seus ativos.
Vale ressaltar que alguns possíveis impactos podem afetar os negócios da 
empresa, podemos destacar: a) postergação de alguns projetos de clientes 
que estavam em andamento; b) paralisação total ou parcial das atividades 
da empresa em razão dos riscos de contaminação de colaboradores; c) 
paralisação das atividades de terceiros e fornecedores, diicultando a 
aquisição de serviços e insumos essenciais a produção; d) possíveis 
impactos em novos negócios; e) possíveis atrasos nas entregas de obras e 
projetos em andamento (face as paralizações).
Ainda não estão suicientemente claros os efeitos na economia mundial e, 
em particular no Brasil, por quanto tempo estes efeitos irão perdurar e os 
impactos diretos e indiretos. O mundo atravessa uma grave crise devido 
a rápida disseminação da COVID-19, onde as consequências sociais e 
económicas já sensibilizam o cotidiano da sociedade, empresas e Estado.
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pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deiciências 
signiicativas nos controles internos que identiicamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência. Outros assuntos: A administração monitora possíveis impactos da pandemia do COVID19 nas 
demonstrações contábeis e atividades de exercícios seguintes. A administração está alerta e reforçou as providências para redução desses impactos e para proteção dos seus 
colaboradores, (nota 16). Belém, 29 de março de 2021. R & M AUDITORES INDEPENDENTES E CONSULTORES S/S CRC-PA 292/0 - Ato Declaratório CVM 8559 - Ubirajara 
dos Santos Rodrigues - CRC-RJ 058609/0-5 T-PA - IBRACON 4871.
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