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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.134, de 20 de JaNeiro de 2022
concede Pensão Policial-Militar em favor de lUciaNa loBo da SilVa, 
viúva do 3º SGT PM WildEr oliVEira BaPTiSTa.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 77, combinado ao art. 79, alínea “a”, da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação dada pela 
lei nº 6.049, de 11 de junho de 1997, e art. 48, inciso ii, da constituição 
Estadual;
considerando os termos do Processo nº 2020/915138,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar mensal, no valor de r$ 
2.484,10 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), 
em favor de lUciaNa loBo da SilVa, viúva do 3º SGT PM WildEr 
oliVEira BaPTiSTa, falecido no dia 25 de abril de 2020, em virtude de 
acidente em serviço, cabendo à dependente 100% (cem por cento) do 
benefício concedido, a contar de 5 de novembro de 2020.
art. 2º a Pensão Policial-Militar mencionada corresponde ao soldo e demais 
vantagens da graduação de 3º SGT PM a que foi promovido “post-mortem”, 
assim discriminados:
Soldo............................................................................. r$    981,86
Gratificação de Risco de Vida (100%)................................. R$    981,86
Gratificação de Habilitação do Policial Militar (20%)............. R$    196,37
Gratificação Tempo de Serviço Militar (15%)....................... r$    324,01
Provento Mensal............................................................. r$ 2.484,10
Parágrafo único. a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo será 
reajustada com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc, 
na data-base de 1º de janeiro.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo de acordo com a data constante no art. 1º 
deste ato.
Palácio do GoVErNo, 20 de janeiro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.240, de 21 de MarÇo de 2022
concede Pensão Especial Militar em favor de Erica oliVEira da lUZ 
PaiXÃo, viúva do 3º SGT PM rG 35685 rÔMUlo roGÉrio fErrEira da 
coSTa.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 77, combinado ao art. 79, alínea “a”, da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação dada pela 
lei Estadual nº 6.049, de 11 de junho de 1997, e art. 48, inciso ii, da 
constituição Estadual e;
considerando os termos dos Processos nº 2020/704622, 2021/1249361 e 
2021/1206276,
dEcrETa:
art. 1º fica concedida Pensão Especial Militar mensal, no valor de r$ 
2.262,94 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro 
centavos), em favor de Erica oliVEira da lUZ PaiXÃo, viúva do 3º 
SGT PM rG 35685 rÔMUlo roGÉrio fErrEira da coSTa, falecido no 
dia 27 de abril de 2020, em virtude de acidente em serviço, cabendo à 
dependente 100% (cem por cento) do benefício concedido, a contar de 11 
de setembro de 2020.
art. 2º a Pensão Especial Militar mencionada corresponde ao soldo e 
demais vantagens da graduação de 3º SGT PM a que foi promovido “post-
mortem”, assim discriminados:
Soldo............................................................................. r$    935,10
Gratificação de Risco de Vida (100%)................................. R$    935,10
Gratificação de Habilitação do Policial Militar (20%)............. R$    187,02
Gratificação Tempo de Serviço Militar (10%)....................... r$    205,72
Provento Mensal............................................................. r$ 2.262,94
Parágrafo único. a Pensão Especial de que trata este artigo será reajustada 
com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor – iNPc, na data-
base de 1º de janeiro.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo de acordo com a data constante no art. 1º 
deste ato.
Palácio do GoVErNo, 21 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 864605

d e c r e t o Nº 2679, de 14 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 7.798.374,85 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 

constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 7.798.374,85 (Sete Milhões, Sete-
centos e Noventa e oito Mil, Trezentos e Setenta e Quatro reais e oitenta 
e cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011569514987658 - SEdoP 0301 444042 1.300.000,00
071011751214897644 - SEdoP 0301 449051 74.237,99
081012781214998321 - SEEl 0301 339039 1.641.400,59

111060412212972536 - casa Militar 0301 339030 90.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0301 339015 110.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0301 339033 300.606,00
111060412212978315 - casa Militar 0301 339039 260.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0301 449052 100.000,00
111060412212978407 - casa Militar 0301 339039 714.000,00

141012060814918710 - SEdaP 0101 339030 150.000,00
291012678214867429 - SETraN 0301 444042 1.814.327,70

341010412115087679 - fdE 0101 444042 430.000,00
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 449052 471.000,00

462021339215038842 - fcP 0101 339031 15.000,00
582012333112978311 - cEaSa 0261 339046 19.708,63
582012360514916639 - cEaSa 0261 339037 308.093,94

ToTal 7.798.374,85

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0301 449051 74.237,99
081012781114997659 - SEEl 0101 449051 110.000,00
081012781114998794 - SEEl 0101 449051 70.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 339030 150.000,00
311010618215027563 - cBM 0301 449051 1.641.400,59

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 339039 471.000,00
462021339215038843 - fcP 0301 449039 2.088.933,70
462021339215038928 - fcP 0101 339036 15.000,00
472011336215098906 - fcG 0101 449052 250.000,00

562012163114978366 - iTErPa 0301 339014 178.770,96
562012163114978366 - iTErPa 0301 339039 1.571.229,04
582012312212978338 - cEaSa 0261 339039 308.093,94
582012312212978338 - cEaSa 0261 339046 19.708,63
852010612212978338 - cPc 0301 339039 850.000,00

ToTal 7.798.374,85

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2680, de 14 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de r$ 140.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 140.000,00 (cento e Quarenta Mil 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

722012312212978339 - JUcEPa 0661 319011 140.000,00

ToTal 140.000,00
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2681, de 14 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 30.000.000,00 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 30.000.000,00 (Trinta Milhões de 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212212978338 - SEdUc 0102 339030 36.828,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339033 495.146,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339035 31.158,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339036 43.305,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339037 1.469.027,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339039 979.525,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339040 3.662,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339047 10.062,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339030 124.697,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339037 10.354.845,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339039 184.565,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339040 70.860,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339140 183.851,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339030 178.700,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339037 14.456.099,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339039 578.189,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339040 654.690,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339140 144.791,00

ToTal 30.000.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 864611

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 1.388/2022-crG, de 14 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 disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/1204811,
rESolVE:
i – conceder ao servidor aGaMor doS SaNToS NEVES, id. funcional n° 
19453/1, ocupante do cargo de agente de Portaria, pertencente ao quadro 
de servidores efetivos desta casa civil da Governadoria do Estado, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/12/2022, 
correspondente ao período aquisitivo de 03/04/2000 a 02/04/2003.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 864191

diÁria
.

Portaria Nº 1.389/2022-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° 2022/1316962, de 13 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 caSTaNHal/Pa, no dia 13/10/2022.

servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 
diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, no 
referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1390/2022-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° 2022/1309398, de 11 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 caSTaNHal/Pa, no período de 12 a 13/10/2022.

servidor objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 14 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1391/2022-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° 2022/1316236, de 13 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 17 a 21/10/2022.

servidor objetivo
ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula 

funcional nº 3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1392/2022-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° 2022/1309456, de 11 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no período de 12 a 13/10/2022.

servidor objetivo
carloS HENriQUE da coSTa Gaia, cPf 701.044.992-90, matrí-
cula  funcional  nº 5945943/ 3, ocupante do cargo de assessor de 

comunicação ii, lotado na SEcoM.

cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na 
agenda pública do Governo do Estado, no referido 

município.

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, 14 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 1393/2022-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° 2022/1316412, de 13 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 17 a 21/10/2022.

servidor objetivo
MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 29425131287, matrícula 
funcional nº 5046912/ 4, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.394/2022-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° 2022/1318369, de 13 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 cidade de 
SÃo PaUlo/SP, no período de 19 a 21/10/2022.

servidor objetivo
HaNa GHaSSaN TUMa, cPf 297.292.202-63, matrícula funcional 
nº 5134480/2, cargo auditor fiscal de receita Estadual, lotada na 

assessoria Técnica do Gabinete do Governador.

Participar do Encontro anual de líderes comunitas, na 
referida cidade.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 864157

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

desiGNar serVidor
.

eXtrato da Portaria Nº 050/2022 – Fc/cMG, 
de 13 de oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 025/2022 – cMG;
Empresa: arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃ, coNSErVaÇÃo 
E loGÍSTica EirEli;
cNPJ: 07.346.264/0001-40;
Vigência do contrato: 13/10/2022 a 12/10/2023;
fiscal: lUiZ ricardo da SilVa MarTiNS, Mf: 4220329/;
Suplente de fiscal: BrUNo oSEaS SilVa doS SaNToS, Mf 57199652/2.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado/Pa

Protocolo: 864188

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 027/2022 – cMG.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: l diaS MoNTEiro coMÉrcio dE ProdUToS aliMENTÍcioS, 
cNPJ: 44.993.260/0001-80;
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2022 – cMG/Pa;
fundamentação legal: lei 8.666 de 21 de junho de1993, e suas alterações 
posteriores, decreto nº 10.024 de 20/09/2019;
Objeto: “A aquisição de Eletrodomésticos a fim de atender as necessidades da 
Residência Oficial e Casa de Apoio aos Seguranças do Excelentíssimo Gover-
nador do Estado do Pará, nos Municípios de ananindeua e Salinopólis.’’
Valor Global: r$ 22.452,12 (vinte e dois mil quatrocentos e cinqüenta e 
dois reais e doze centavos);

dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoio logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa
44.90.52.12 – Equipamentos e Material Permanente / aparelhos e Utensílios domésticos 
(r$ 24.902,45). 44.90.52.34 – Equipamentos e Material Permanente / Máquinas, Utensí-

lios e Equipamentos diversos (r$ 1.952,12).
funcional Programática 04.122.1297.8315

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

Vigência do contrato: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.
data da assinatura: 14/outubro/2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado/Pa.

Protocolo: 864573
eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 25/2022 – cMG.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃo, coNSErVa-
ÇÃo E loGÍSTica EirEli, cNPJ: 07.346.264/0001-40;
Modalidade: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 14/2022-SE-
Mad/PMa, PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 9/2022-014 SEMad/PMa;
fundamentação legal: lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas altera-
ções posteriores, e lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002;
objeto: “Serviços de locação de Veículos automotores Terrestres”, sem 
motorista;
Valor Global: r$ 384.000,00 (Trezentos e oitenta e quatro mil reais);
dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoio logístico para atuação Governamental
8912 – capacitação de agentes Públicos

Natureza da despesa 33.90.33.03 – Passagens e despesas com locomoção / locação de Meios de Transporte
funcional Programática 04.122.1297.8315 /04.128.1508.8912

fonte do recurso 0101006355 e/ou 0301006355 (recursos ordinários / locação de Veículos)

Vigência do contrato: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.
data da assinatura: 13/outubro/2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado/Pa.

Protocolo: 864187

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022- NL/cMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 57199676/4, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa para aquisição de aeronave remotamente 
Pilotada (RPA), conforme características e especificações contidos no Ter-
mo de referência.
data da abertura: 27/10/2022;
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: 864519

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 027/2022 – cMG.
coNTraTaNTE: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: l diaS MoNTEiro coMÉrcio dE ProdUToS aliMENTÍcioS, 
cNPJ: 44.993.260/0001-80;
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2022 – cMG/Pa;
fundamentação legal: lei 8.666 de 21 de junho de1993, e suas alterações 
posteriores, decreto nº 10.024 de 20/09/2019;
Objeto: “A aquisição de Eletrodomésticos a fim de atender as necessidades da 
Residência Oficial e Casa de Apoio aos Seguranças do Excelentíssimo Gover-
nador do Estado do Pará, nos Municípios de ananindeua e Salinopólis.’’
Valor Global: r$ 22.452,12 (vinte e dois mil quatrocentos e cinqüenta e 
dois reais e doze centavos);
dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoio logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa
44.90.52.12 – Equipamentos e Material Permanente / aparelhos e Utensílios domésticos 
(r$ 24.902,45). 44.90.52.34 – Equipamentos e Material Permanente / Máquinas, Utensí-

lios e Equipamentos diversos (r$ 1.952,12).
funcional Programática 04.122.1297.8315

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

Vigência do contrato: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.
data da assinatura: 14/outubro/2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado/Pa.

eXtrato da Portaria Nº 052/2022 – Fc/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 005/2022 – cMG;
Empresa: MarTiNS coMÉrcio dE ProdUToS aliMENTÍcioS EirEli;
cNPJ: n° 09.370.127/0001-77;
Vigência do contrato: 14/10/2022 a 13/10/2023;
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fiscalização: rEiNaldo dE frEiTaS BorcÉM, Mf Nº 5833205/2, Ja-
cKliNY EliZaBETH Nacif SoUZa da SilVa, Mf: 54193066/3 E lUaNa 
SiBEllE cordEiro rodriGUES, Mf: 57231830/3, para sob a presidência 
do primeiro, atuarem na comissão de fiscalização do respectivo Contrato 
administrativo.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado/Pa

eXtrato da Portaria Nº 051/2022 – Fc/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 027/2022 – cMG;
Empresa: l diaS MoNTEiro coMÉrcio dE ProdUToS aliMENTicioS;
cNPJ: n° 44.993.260/0001-80;
Vigência do contrato: 14/10/2022 a 13/10/2023;
fiscal: JoNaS alENcar dE SoUZa, Mf: 3359077/3;
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - cEl QoPM
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado/Pa

Protocolo: 864607

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022- NL/cMG

a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço for-
necimento de Material de Higiene e limpeza, visando o atendimento das 
necessidades de abastecimento e consumo das Residências Oficias do Go-
verno do Estado, subordinadas à casa Militar da Governadoria do Estado 
do Pará, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especifica-
ções e condições contidas no Termo de referência.
data da abertura: 27/10/2022;
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: 864613

eXtrato de Portaria Nº 1194/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 11 a 12/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidor/Mf: MaJ QoPM carlos Eduardo Memória de Sousa, 
57173389/3; MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, 57199724/3; 2° 
SGT PM Giovani ferreira de Souza, 5696712/5; 3° SGT PM Erick Enrico 
coelho da Silva, 57221799/4; 3° SGT PM carlos alberto de Sousa Silva, 
57222004/2; cB PM diogo da Silva lopes, 57232499/2; cB PM alécio fábio 
cunha Silva, 4218819/2 . Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau 
corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1195/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Pe-
ríodo: 14 a 16/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidor/Mf: cB PM aldo Vandamme Silva Pessoa, 4218818/3. 
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 1196/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Peixe Boi/Pa e capanema/Pa; Período:11/10/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) Servidor/Mf:   inácio de Souza, 
. 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 1197/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Peixe Boi/Pa e capa-
nema/Pa; Período: 08 a 11/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimen-
tação) e 0,0 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT PM antonio donato cereja 
de Brito Junior, 54194230/4; 2° SGT PM Jayme Menezes da Silva lima, 
5079187/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1198/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 17 a 24/10/2022; Quantidade de 
diárias: 8,0 (alimentação) e 7,0 (pousada); Servidoras/Mf: 2° SGT PM r/r 
Jeane feitosa da cruz lima, 5675383/1; cB PM r/r iolene leandro Tavares, 
5397146/4. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1199/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 10 a 16/10/2022; Quanti-
dade de diárias: 7,0 (alimentação) e 6,0 (pousada); ServidoraMf: Joana 

Marques da Silva, 5947464/ Período: 11 a 14/10/2022; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidora/Mf:  cleonice Gonçal-
ves Pantoja, 5947460/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau 
corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1200/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado; destino: capanema/Pa; Período: 14 a 16/10/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidora/Mf: 
2° SGT PM r/r Sandra regina cardoso da Silva, 05673704/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1187/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 10 a 13/10/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidor/Mf: Sd PM renan da Silva Pinho, 5922322/2. 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 1188/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Perí-
odo: 11 a 13/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pou-
sada); Servidor/Mf: 3° SGT PM Elias fernando Malheiros da costa Júnior, 
57199916/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1189/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 07/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: cB PM leonardo Nunes Gomes, 4220190/2. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1190/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 08/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) Servidor/
Mf: Sd PM renan da Silva Pinho, 5922322/2. Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco 
antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1191/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 11 a 12/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidores Mf: cB PM Paulo Venicius lisboa de oliveira, 
4220169/2; Sd PM rG 42913 Pedro Henrique costa Gonçalves, 6402067/2. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1192/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Pe-
ríodo: 11 a 16/10/2022; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 
(pousada); Servidor/Mf: cB PM Bruno david da Silva rocha, 57232737/2. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1193/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: oriximiná/Pa; Período: 
10 a 12/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pou-
sada); Servidores/Mf: cEl QoPM cassio Tabaranã Silva, 5807867/3; MaJ 
QoPM Khistian Batista castro, 57198337/2; 1° TEN QoPM Márcio da cunha 
cardoso, 4220585/2; 2° SGT PM francisco de lima cordeiro, 5386659/3; 
3° SGT PM antônio carlos Pereira cereja, 57198760/2; cB PM antonival-
do rodriGUES alcantara, 57222607/2; Sd PM danilo Pantoja Magalhães, 
6402551/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1182/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: Em complementação à Port. 1157/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 10 a 17/10/2022; 
Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) e 7,0 (pousada); Servidor/Mf: 3° 
SGT PM Bruno oséas Silva dos Santos, 57199652/3. 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 1183/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 13 a 17/10/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidor/Mf: fernando José 
Pena ferreira, 5637309/5. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau 
corrêa rodrigues;
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eXtrato de Portaria Nº 1184/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Pe-
ríodo: 13 a 14/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidor/Mf: luiz ricardo da Silva Martins, 4220329/2. 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 1185/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: Em complementação à Port. 1159/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 09 a 10/10/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidora/Mf: 
alcirene Santiago Vilhena, 5949376/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau corrêarodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1186/2022 – di/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022

objetivo: Participação em  curso de capacitação; destino: Brasília/df; 
Período: 19 a 26/10/2022; Quantidade de diárias: 8,0 (alimentação) e 
7,0 (pousada); Servidores/Mf: cEl QoPM luiz andré Menezes de Souza, 
5774004/5; MaJ QoPM Heider da Silva Martins, 57199676/4; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues

eXtrato de Portaria Nº 070/2022 – sF/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022.

Suprido: lídia aguiar de almeida, Mf nº 4220575/2;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 8.800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30.96 (Material de consumo) - r$ 4.400,00
Elemento de despesa: 33.90.39.96 (outros Serviços de Terceiros– Pessoa 
Jurídica) – r$ 4.400,00
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;
 

eXtrato de Portaria Nº 071/2022 – sF/cMG, 
de 14 de oUtUBro de 2022.

Suprido: cássio Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 8.800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30.96 (Material de consumo) - r$ 3.800,00
Elemento de despesa: 33.90.39.96 (outros Serviços de Terceiros– Pessoa 
Jurídica) – r$ 5.000,00
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 864619

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 467/2022-PGe.G., de 21 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral do Estado do Pará, em exercício, no uso das atribui-
ções legais...
rESolVE:
aUToriZar, a Procuradora do Estado adriana franco Borges Gouveia, id. 
funcional nº 54188221/1, a se afastar de suas funções no período de 21.11 
a 30.11.2022, para gozo de residual de férias 2019/2020 interrompida 
pela PorTaria Nº 438/2021-PGE.G., de 21.09.2021, devendo responder 
pelo cargo de Procurador-Geral adjunto administrativo, o Procurador do 
Estado, Gustavo Tavares Monteiro, id. funcional nº 5896362/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl
Procuradora-Geral do Estado, em exercício
*rePUBLicada Por ter saÍdo coM iNcorreÇÕes No doe Nº 
35.124 de 22.09.2022

Protocolo: 864244

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 514/2022-PGe.G., de 14 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, o Procurador do Estado, rodrigo Baia Nogueira, identidade funcio-
nal nº 5903084/2, para responder pelo cargo de Procurador-Geral adjunto do 
contencioso, por motivo de afastamento da titular, ana carolina lobo Gluck 
Paul, id. funcional nº 57234659/2, no período de 17.10 a 23.10.2022.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 864515

diÁria
.

Portaria Nº 512/2022-PGe.G. Belém, 13 de outubro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1294230;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, Bruno Henrique alves Salomão, identidade funcional 
nº 5888090/2, para participar do Evento : Seminário Nacional Desafios 
Práticos para a aplicação da lei nº 14133/2021, no período de 17.10 a 
19.10.2022.
local de origem: São Paulo/SP
local de destino: Belém/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 864017

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

errata
Na publicação do doe 34.884, de 08 de março de 2022, referente a 
Portaria N°045/2022-GaB/seac de 07 de março de 2022, Pro-
cesso 2022/238627
oNde se LÊ:
Período de 24/02/2022 e 25/02/2022
Leia-se:
Período de 25/02/2022 e 26/02/2022

Protocolo: 864287

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 293/2022-GaB/seac
Belém Pa, 14 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 art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24.01.1994, e
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 04/10/2022 o período 
de gozo de férias regulamentares da servidora iVaNilda ViEira da SilVa, 
Matrícula 5628482-2, referente período de 03/10/2022 a 01/11/2022, do pe-
ríodo aquisitivo 17/11/2020 a 16/11/2021, concedido pela Portaria 254/2022-
GaB/SEac de 02/09/2022; publicada no doE 35.106 de 06/09/2022, para 
serem usufruídos no período de 07/11/2022 a 05/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 04 de abril de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado - SEac

Protocolo: 864557

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 136/2022-GaB, de 14 de outubro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1231477.
rESolVE:
dESiGNar a servidora rosângela Pamplona ferreira, matrícula no 
57209544/4, assessor e no seu impedimento o servidor lucas Monfredo 
Pantoja, matrícula nº 5956937/1, Secretário de Gabinete, para acompa-
nhar e fiscalizar o Contrato nº 015/2022-AGE, firmado entre a Auditoria 
Geral do Estado – aGE e a empresa a cS Brasil frotas S.a, em consonância 
com o estabelecimento no art. 67 e parágrafos, da lei nº 8.666/1993 e 
suas alterações, combinado com o decreto Estadual nº 870 de 04/09/2013, 
publicado no d.o.E. nº 32.496 de 07/10/2013.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 864556
Portaria aGe Nº 137/2022-GaB, de 14 de outubro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1233196.
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rESolVE:
dESiGNar a servidora rosângela Pamplona ferreira, matrícula no 
57209544/4, assessor e no seu impedimento o servidor lucas Monfredo 
Pantoja, matrícula nº 5956937/1, Secretário de Gabinete, para acompa-
nhar e fiscalizar o Contrato nº 016/2022-AGE, firmado entre a Auditoria 
Geral do Estado – aGE e a empresa a Unidas Veículos Especiais S/a, em 
consonância com o estabelecimento no art. 67 e parágrafos, da lei nº 
8.666/1993 e suas alterações, combinado com o decreto Estadual nº 870 
de 04/09/2013, publicado no d.o.E. nº 32.496 de 07/10/2013.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 864559
Portaria aGe Nº 134/2022-GaB, de 14 de outubro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1206865.
coNSidEraNdo as férias regulamentares ao servidor Edilson Nery Pi-
nheiro, matrícula nº 5206804/8, ocupante do cargo de assessor, no perí-
odo de 10/10/2022 a 24/10/2022, conforme Portaria aGE Nº 120/2022-
GaB, de 20/09/2022, publicada no doE Nº 35.122 de 21/09/2022.
rESolVE:
dESiGNar a servidora celian Monteiro Silva Bernardes, matrícula nº 
55588612/2, para responder pela função de assessor, na unidade de fi-
nanças, desta auditoria Geral do Estado - aGE, no período 10/10/2022 a 
24/10/2022, em virtude das férias do Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 864363
Portaria aGe Nº 135/2022-GaB, de 14 de outubro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1211494.
coNSidEraNdo o período de férias regulamentares do servidor adherbal 
arias caetano correa, matrícula nº 5955887/1, ocupante do cargo de Ge-
rente de 21/11/2022 a 20/12/2022, conforme Portaria aGE Nº 122/2022-
GaB, de 20/09/2022, publicada no doE Nº 35.122 de 21/09/2022.
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria aparecida Silva, matrícula nº 57224472/2, 
para responder pela função de Gerente, na assessoria Técnica, desta au-
ditoria Geral do Estado - aGE, no período 21/11/2022 a 20/12/2022, em 
virtude das férias do Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 864402

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 133/2022-GaB, de 14 de outubro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1306188.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Márcia 
fernanda Nicodemos de oliveira, matrícula nº 55588332/1, ocupante do 
cargo de auditor de finanças e controle, lotada na auditoria Geral do Es-
tado, no período de 16/11/2022 a 15/12/2022, referente ao período aqui-
sitivo de 19/04/2021 a 18/04/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 863987
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 001/2022
Processo nº 2022/1195848
oBJETo: . o presente Termo aditivo tem por objeto a inclusão do curso de 
SErViÇo Social  no Programas de Estágio Supervisionado oBriGaTÓ-
rio, NÃo rEMUNErado.
o presente convênio tem por objeto inicial o desenvolvimento de ativi-
dades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio Su-
pervisionado oBriGaTÓrio, NÃo rEMUNErado e atividades práticas, de 
interesse curricular, nos termos da lei nº 11.788/2008 e no Termo de com-
promisso n.º022/2003 firmado em 03 de julho de 2003, com o Ministério 
Público da 8ª Região do Trabalho, proporcionando situações profissionais 
reais para aplicação, aprimoramento e complementação dos conhecimen-
tos adquiridos como elemento constitutivo do movimento permanente de 
ação/reflexão, teoria/prática no curso de ENFERMAGEM, PSICOLOGIA, 
EdUcaÇÃo fÍSica, adMiNiSTraÇÃo, coNTaBilidadE E PEdaGoGia.
coNVENETE: fUNdaÇÃo ParáPaZ

coNVENiada: UNiVErSidadE da aMaZÔNia, doravante denominada 
UNaMa, mantida pela instituto campinense de Ensino Superior lTda, 
c.N.P.J. N.º 05.933.016/0006-85. fUNdaMENTaÇÂo lEGal : lei federal 
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, da lei Estadual nº 6.573, de 12 de 
agosto de 2003, e da instrução Normativa nº 001, de 29 de Junho de 2004.
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros - Presi-
dente da fundação ParaPaZ

Protocolo: 864432

diÁria
.

Portaria Nº. 262 de 14 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 07 (sete) diárias e ½ 
(meia) em favor dos servidores listados abaixo para realização da capaci-
tação de fortalecimento do sistema de garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes sobre o fluxo de atendimento com a rede de proteção para 
cumprimento das metas do PPa 2022, nos municípios de Paragominas/Pa 
e capanema/Pa, no período de 12 a 19 de outubro de 2022.

serVidor MatrÍcULa
afonso Jose Nascimento de lima 5953814/1
dominique Sanclair Miranda Barra 5914902/2
Maria de fátima Monteiro farias 5905827/3
Paula andreia Serrão Sampaio 5960433/1

Vânia lucia Tangerino de Souza Henriques 5890605/2

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

Protocolo: 864570

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria N°323/2022-Gs/sePLad de 13 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 
2022, e
considerando o disposto no art. 16 da lei nº 9.568, de 2 de maio de 2022, 
que cria e estrutura, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração a carreira de Gestão em Políticas Públicas e a carreira de 
Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho, e altera as leis Estaduais nºs. 
6.563, de 01 de agosto de 2003, e 8.933, de 29 de novembro de 2019;
considerando, ainda, as disposições contidas na lei nº 9.623 de 14 de 
junho de 2022,
r E S o l V E:
art. 1º. Enquadrar, de acordo com o disposto no caput do art. 15 da lei nº 
9.568/22, os servidores relacionados no anexo desta Portaria.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
aNeXo da Portaria N°323/2022-Gs/sePLad de 30 de JUNHo de 2022

aNeXo ÚNico
carreira de GestÃo eM PoLÍticas PÚBLicas

NUMFUNc NUMViNc NoMe NoMe carGo atUaL carGo reF siGir 
2022  

57175989 1 MarcUS ViNiciUS 
GoMES HolaNda

TEcNico EM GESTao 
PUBlica

aNaliSTa dE 
GESTÃo PÚBlica 3f  

54189105 1 SilVio darlEY PErEi-
ra fErNaNdES adMiNiSTrador aNaliSTa dE 

GESTÃo PÚBlica 3f  

Protocolo: 864569

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 961/2022-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,
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coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1298791
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor alcidES caMarÃo filHo, id. funcional nº. 
2704/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lotado na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 21 de outubro de 2022 a 19 de novembro de 2022, referente ao 
triênio de 02/01/2017 a 01/01/2020.
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
Portaria Nº 962/2022-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 que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1266478.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora GEiSa SiMoNE da SilVa SoUSa liMa, id. fun-
cional nº. 54185387/2, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública 
B, lotado na coordenadoria de Perícia Médica, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 28 de dezembro de 2022 a 26 de janeiro de 2023, 
referente ao triênio de 22/01/2013 a 21/01/2016 (1ª etapa).
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: 864056

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 973/2022- daF/sePLad de 14 de oUtUBro de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
128/2022–GS–SEPlad de 25 de Maio de 2022, publicada no doE nº 
34.987, de 30 de Maio de 2022, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1272591, de 03 de outubro de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
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 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas 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 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. reVoGar a Portaria Nº 260/2021 - daF/sePLad de 24 de Mar-
Ço de 2021, publicado no doe Nº 34532, de 25 de março de 2021.
2. desiGNar a servidora daiaNe araÚJo ViaNa, id. Funcional 
nº. 595139/1, ocupante do cargo de coordenadora de Unidade de aten-
dimento ao cidadão, para a função de fiscal e o servidor JoSÉ riBaMar 
alMada, id. funcional nº. 5958141/1, ocupante do cargo de Secretário de 
Unidade de atendimento ao cidadão, para a função de Suplente, devendo 
ser intermediador substituto entre as partes do Termo de comodato nº 
02/2018 firmado com a empresa JHB IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS 
EPP, que tem como objeto o empréstimo, a título gratuito, pela coModaNTE 
à coModaTária, de uma área de 631 m² (seiscentos e trinta e um metros 
quadrados), localizada no KaraJáS SHoPPiNG, com toda a infraestrutura téc-
nica e mobiliária necessárias, exclusivamente, para instalação e funcionamen-
to da Unidade de atendimento à População “ESTaÇÃo cidadaNia.
3. Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as 
atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração 
e finanças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, 
com vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 864354

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 02/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo 
– SEPlad, doravante denominada coNVENENTE, órgão da administração 
direta do Estado, com sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, Tra-
vessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 35.747.782/0001-01 e facUldadES iNTEGradaS BraSil aMa-
ZÔNia S/S lTda, mantenedora do centro Universitário fibra, doravante 
denominada coNcEdENTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 04.236.516/0001-90, com sede estabelecida nesta ci-
dade de Belém-Pa, à av. Gentil Bittencourt, nº 1144, Bairro: Nazaré, cEP: 
66.040- 174.

objeto: Prorrogação de vigência pelo prazo de doze meses, a partir da data 
de 13/10/2022 a 12/10/2023.
data de assinatura: 11/10/2022
ordenador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração – SEPlad

Protocolo: 864115

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 971/2022-daF/sePLad, de 13 de oUtUBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo os Processos PaE nº 2022/1310516 de 11.10.2022
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores a viajarem para itaituba e Santarém/Pa. para 
vistoriar os serviços de adequação da infraestrutura do sistema de climati-
zação Manutenção Predial no imóvel da futura Estação cidadania nos refe-
ridos municípios, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, conforme o quadro abaixo.

Matricula servidor cargo Período Localidade Quant.

55207770/1 Wilton José Nascimento 
Bastos coordenador 16 a 22.10.2022 itaituba / 

Santarém 6 e ½

57194827/2 derlon Geraldo azevedo 
Silva

analista de infraes-
trutura B 16 a 22.10.2022 itaituba / 

Santarém 6 e ½

5752841/3 Wilson José Muniz ribeiro Secretário de Gabinete 16 a 27.10.2022 itaituba / 
Santarém 11 e ½

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 863979

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 324/2022-Gs/sePLad de 13 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1276763 de 
04/10/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 14 (quatorze) dias de férias regulamentares à servidora 
THaiNNa MaGalHÃES dE alENcar ViEira id. funcional nº 5903372/4, 
ocupante do cargo de Secretário adjunto de gestão de Pessoas, lotada na 
Secretaria adjunta de Gestão de Pessoas – SaGEP/SEPlad, no período de 
31 de outubro de 2022 a 13 de novembro de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
oUTUBro dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 864299
Portaria Nº 972/2022-daF/sePLad, de 14 de oUtUBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1317630 de 13/10/2022
rESolVE:
coNcEdEr 18 (dezoito) dias de férias regulamentares ao servidor iJaNil 
SardiNHa JUNior id. funcional nº 57212616/1, ocupante do cargo de 
analista de Gestão Pública B, lo tado no Núcleo de controle interno – NciN/
SEPlad, no período de 25 de outubro de 2022 a 11 de novembro de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 09 de fevereiro de 2021 a 08 de feve-
reiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 864260
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 322/2022-Gs/sePLad de 11 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/1307670,
r E S o l V E:
i-rEVoGar, a contar de 04 de outubro de 2022, a cessão, para a câmara 
dos deputados federais, da servidora MarlENE PaNToJa araUJo, id.fun-
cional nº 28150/1, ocupante do cargo de assistente administrativo.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
oUTUBro dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 864288

Portaria Nº 386, de 14 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2670, de 06/10/2022, nº 2680, de 14/10/2022 
e 2681, de 14/10/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 386, de 14 de oUtUBro de 2022

Área/UNidade or-
ÇaMeNtÁria/GrUPo 
de desPesa/sUBGrU-

Po de desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
SEaP

outras despesas 
correntes 0,00 10.762,56 5.381,28 5.381,28 21.525,12

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) cPc
 0101 0,00 10.762,56 5.381,28 5.381,28 21.525,12

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fdE
investimentos 0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
JUcEPa

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

folha de Pessoal
 0661 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

obras e instalações
 0301 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

SETraN
investimentos 0,00 1.814.327,70 0,00 0,00 1.814.327,70

obras e instalações
 0301 0,00 1.814.327,70 0,00 0,00 1.814.327,70

PolÍTica Social
Hrca

outras despesas 
correntes 0,00 520.409,02 0,00 0,00 520.409,02

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES

 0349 0,00 520.409,02 0,00 0,00 520.409,02

iMETroPará
outras despesas 

correntes 0,00 844.000,00 0,00 0,00 844.000,00

contrato Estimativo
 0260 0,00 844.000,00 0,00 0,00 844.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEdUc
outras despesas 

correntes 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

contrato Estimativo
 0102 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 547.133,53 547.133,53 547.133,53 1.641.400,59

contrato Global
 0301 0,00 547.133,53 547.133,53 547.133,53 1.641.400,59

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

casa Militar
investimentos 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Equipamentos e Material 
Permanente

 0301 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 1.474.606,00 0,00 0,00 1.474.606,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 1.364.606,00 0,00 0,00 1.364.606,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

ProGraMa/orGÃo FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
cidadania, Justiça e 
direitos Humanos 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

iMETroPará
 0260 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habitação, Sa-
neamento  e Mobilidade 

0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

SEdoP
 0301 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Educação Básica 0,00 26.931.287,00 0,00 0,00 26.931.287,00
SEdUc

 0102 0,00 26.931.287,00 0,00 0,00 26.931.287,00
Esporte e lazer 0,00 547.133,53 547.133,53 547.133,53 1.641.400,59

SEEl
 0301 0,00 547.133,53 547.133,53 547.133,53 1.641.400,59

Governança Pública 0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
fdE
 0101 0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 1.814.327,70 0,00 0,00 1.814.327,70

SETraN
 0301 0,00 1.814.327,70 0,00 0,00 1.814.327,70

Manutenção da Gestão 0,00 5.188.081,56 145.381,28 5.381,28 5.338.844,12
casa Militar

 0301 0,00 1.574.606,00 0,00 0,00 1.574.606,00
iMETroPará

 0260 0,00 534.000,00 0,00 0,00 534.000,00
JUcEPa

 0661 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
SEaP

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) cPc

 0101 0,00 10.762,56 5.381,28 5.381,28 21.525,12
SEdUc

 0102 0,00 3.068.713,00 0,00 0,00 3.068.713,00
Saúde 0,00 520.409,02 0,00 0,00 520.409,02

Hrca

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 520.409,02 0,00 0,00 520.409,02
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FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         0,00 440.762,56 5.381,28 5.381,28 451.525,12
0102 - EdUcaÇÃo - rEcUrSoS 

ordiNárioS 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

0260 - rEc.ProVEN.TraNSfErENc.
coNVENioS E oUTroS                   0,00 844.000,00 0,00 0,00 844.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 5.236.067,23 547.133,53 547.133,53 6.330.334,29
0349 - fES - SUS / fundo a fundo 0,00 520.409,02 0,00 0,00 520.409,02

0661 - recursos Próprios diretamente 
arrecadado pela administração indireta 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

ToTal 0,00 37.041.238,81 692.514,81 552.514,81 38.286.268,43

Portaria Nº 387, de 14 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 1.750.000,00 (Hum Milhão, Setecentos e 
cinquenta Mil reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) 
grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com 
o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 387, de 14 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

iTErPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

iTErPa
 0301 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

ToTal 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

Portaria Nº 388, de 14 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 4.701.346,83 (Quatro Milhões, Setecentos 
e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Seis reais e oitenta e Três centavos), 
a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 388, de 14 de oUtUBro de 2022

árEa/UNidadE orÇaMEN-
Tária/GrUPo dE dESPESa/

SUBGrUPo dE dESPESa
foNTE

2º QUadriMESTrE - 2022

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
cBM

investimentos 0,00 681.981,62 2.508.357,65 1.511.007,56 4.701.346,83
obras e instalações

 0301 0,00 681.981,62 2.508.357,65 1.511.007,56 4.701.346,83

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Segurança Pública 0,00 681.981,62 2.508.357,65 1.511.007,56 4.701.346,83
cBM

 0301 0,00 681.981,62 2.508.357,65 1.511.007,56 4.701.346,83

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 681.981,62 2.508.357,65 1.511.007,56 4.701.346,83

ToTal 0,00 681.981,62 2.508.357,65 1.511.007,56 4.701.346,83

Portaria Nº 389, de 14 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 2.120.178,29 (dois Milhões, cento e Vinte Mil, 
cento e Setenta e oito reais e Vinte e Nove centavos), a quota do terceiro 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 389, de 14 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
cBM

investimentos 1.332.353,17 766.300,00 0,00 0,00 2.098.653,17
obras e instalações

 0301 1.332.353,17 766.300,00 0,00 0,00 2.098.653,17
cPc

outras despesas 
correntes 5.381,28 5.381,28 5.381,28 5.381,28 21.525,12

despesas ordinárias
 0101 5.381,28 5.381,28 5.381,28 5.381,28 21.525,12

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

Manutenção da 
Gestão 5.381,28 5.381,28 5.381,28 5.381,28 21.525,12

cPc
 0101 5.381,28 5.381,28 5.381,28 5.381,28 21.525,12

Segurança Pública 1.332.353,17 766.300,00 0,00 0,00 2.098.653,17
cBM

 0301 1.332.353,17 766.300,00 0,00 0,00 2.098.653,17

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         5.381,28 5.381,28 5.381,28 5.381,28 21.525,12

0301 - recursos ordinários 1.332.353,17 766.300,00 0,00 0,00 2.098.653,17
ToTal 1.337.734,45 771.681,28 5.381,28 5.381,28 2.120.178,29

Protocolo: 864612

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras
PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de 

escriVÃo de PoLÍcia ciViL e
PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c – 207
 editaL N° 86/2022 sePLad/PcPa, 14 de oUtUBro de 2022

resULtado da ProVa de caPacitaÇÃo FÍsica – sUB JUdice 
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
normas pertinentes, tornam público o rESUlTado dEfiNiTiVo da ProVa 
dE caPaciTaÇÃo fÍSica – SUB JUdicE do concurso Público c-207, con-
forme as seguintes disposições:
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1. fica divulgado o resultado da prova de capacitação física, realizada 
no dia 03/09/2022, em cumprimento à decisão proferida nos autos nº 
0859411-12.2021.814.0301, conforme segue:

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo resULtado

adENirSoN laGE dE SoUZa 4150046048 aPTo

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 864606

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

diÁria
.

Portaria N.º 187 de 13 de oUtUBro de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o Processo do PaE nº 2022/1294015
resolve:
conceder a servidora efetiva MaÍra SilVa NoGUEira, cPf nº790342922-
15, matrícula 57190081/3, assessor desta autarquia, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias, no período de 09/11/2022 a 13/11/2022, pelo deslocamento 
a cidade Belo Horizonte/MG, com objetivo de participar da 70 ª reunião 
Ordinária  da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais /ABIO.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 863974

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria reV aP Nº 5092 de 13 de oUtUBro de 2022
dispõe sobre a rEVersão de benefício previdenciário de aposentadoria – 
ProcESSo nº 2022/1190950.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
i – revogação da Portaria aP nº 0433, de 05/02/2019, que aposentou o 
servidor rEiNaldo SaNToS BarroS, ocupante do cargo de Escrivão de 
Polícia, matrícula nº 5130506/1, pertencente ao quadro de pessoal da Po-
lícia civil do Estado do Pará – PcPa;
ii – reverter ao serviço ativo, a pedido, o servidor rEiNaldo SaNToS 
BarroS, com fundamento no art. 59-B, inciso ii, §§ 1º e 2º da lei com-
plementar Estadual nº 39, de 09 de janeiro de 2002, com alterações da lei 
complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, e lei comple-
mentar Estadual nº 49, de 21 de janeiro de 2005.
iii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 13/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 864528

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 782 de 14 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1267714 
(PaE), de 30/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar à servidora lorena Sousa ferreira, matrícula nº 80846521/3, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente, a viajar ao município de Mara-
bá/PA, no período de 19/10/2022 a 22/10/2022, a fim de realizar a vistoria 
do serviço de montagem do mobiliário no polo do iGEPrEV.

ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 864591

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 029/2022
Processo: 2022/457725
data da assinatura: 28/09/2022
Vigência: 28/09/2022 a 27/09/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: aquisição de projetor multimídia (data show) para instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme especifica-
ções constantes no Termo de referência.
o custo global deste contrato administrativo é no valor de r$ 13.500,00 
(Treze mil e quinhentos reais).
contratado: ToP MiX coMErcio E SErViÇoS EirEli, com sede na rua 
Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara – rJ, cEP 22720-001, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 20.515.983/0001-06, neste ato representado por carla 
cardoSo da SilVa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 864518

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

eXtrato da  Portaria Nº. 227 de 14/10/2022.
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: JaiME roBErTo SilVa raMoS
Matrícula: 291439/2
cargo: Especialista em Educação classe ii
lotação: Gabinete
Período aquisitivo: triênio 01/10/91 a 30/09/94 - Processo: 2022/591135
Período: 60 (sessenta) dias, 01/10 a 29/11/2022
WilSoN lUiZ alVES fErrEira.
diretor Geral interino

Protocolo: 864291

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 570 , de 03 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é atri-
buída por lei, e;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 730 de 21/10/2021, 
publicada no d.o.E. edição nº 34.746, de 25/10/2021 e do Memorando 
nº 105/2022, PaE n° 2022/1269818, datado de 03/10/2022, no qual a 
comissão Processante solicita a redesignação da comissão Processante 
para a conclusão dos trabalhos, e;
coNSidEraNdo que a comissão Processante encontra-se na fase do re-
latório conclusivo;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão de Processo administrativo disciplinar, presidida 
pelo servidor MarcoS NaZarENo cardoSo doS rEiS, auditor fiscal de 
Receitas Estaduais, Identificação Funcional n. 5519799/1, por 60 (sessen-
ta) dias, a partir de 18/10/2022, de acordo com o caput do artigo 208, da 
lei Estadual n. 5.810/1994, para a conclusão dos trabalhos de apuração 
dos fatos relativos ao Processo cofaZ nº. 002020730012074-4, com a 
convalidação dos atos processuais praticados desde a sua constituição até 
a presente data.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 03 / 10 / 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 864189
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adMissÃo de serVidor
.

coNtrato: 093/2022/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2022/SEfa
Manifestação Jurídica: 255/2022/coNJUr/SEfa e 397/2022/coNJUr/SEfa
objeto: aquisição de rack 19”, equipamentos do tipo appliance de backup 
em disco e serviços de instalação, suporte e treinamento.
data da assinatura: 14/10/2022
Vigência: 14/10/2022 a 13/10/2027.
Valor Total: r$ 1.694.000,00
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará- fiPaT
função: 04 – administração
Sub-função: 126 – Tecnologia da informação
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0376- recursos Próprios do fundo de investimento da
administração fazendária – fiPaT.
contratada: coMPWirE iNforMáTica lTda de cNPJ sob nº 
01.181.242/0003-53, inscrição Estadual: 07.687.191/002-01 | ST SHS 
Qd6, coNJ.a Bl.E Sl 902-905, Ed. Brasil XXi - asa Sul – cEP 70.316-100 
| Brasília - df,
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 864603

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
Pregão eletrônico Nº 018/2022
objeto: aquisição de licenciamento de Softwares, incluindo, suporte, ser-
viços de instalação e treinamento para a Secretaria de fazenda
data da abertura: 27/10/2022 - as 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha
Pregoeiro

Protocolo: 864212

.

.

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 2255 de 13 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora SiMoNE PoNTES dE fiGUEirEdo, nº 0514410801, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErca-
doriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de visita técnica à unidade, no período de 
14.10.2022 , no trecho Belém  - acará - Belém.
Portaria Nº 2256 de 13 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diárias 
ao servidor alciNo alVES da coSTa, nº 0518637401, MoToriSTa fa-
ZENdário - B - iV, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErca-
DORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir viatura oficial com servidores, 
no período de 14.10.2022, no trecho Belém - acará - Belém.
Portaria Nº 2257 de 13 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diárias a 
servidora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501, aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcado-
riaS EM TrÂNSiTo, objetivo de visita técnica à unidade, no período de 
14.10.2022, no trecho Belém - acará - Belém.
Portaria Nº  2260 de 14 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  di-
árias ao servidor Marco aNToNio SErra MoNTEiro, nº 0556007101, 
MoToriSTa faZENdário, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo 
TriB.dE SaNTarÉM, objetivo de conduzir veículo transportando auditores 
fiscais, no período de 18.10.2022 à 20.10.2022, no trecho Santarém -  
itaituba - Santarém.
Portaria Nº  2261 de 14 de outubro de 2022 autorizar 10 e 1/2  
diárias ao servidor WalTEr doS SaNToS BorGES, nº 0200823802, Ma-
riNHEiro rEG. dE coNVES, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.
TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES, objetivo de conduzir lancha rio aramã 
transportando equipe de fiscalização de Portel, no período de 20.10.2022 à 
30.10.2022, no trecho Breves - Portel - Breves.
Portaria Nº de 2262 de 14 de outubro de 2022 autorizar 10 
e 1/2  diárias ao servidor JoSE Maria oliVEira do NaSciMENTo, nº 
0514398501, MariNHEiro rEG. MaQUiNaS, coordENaÇÃo EXEc.rE-
GioNal dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES, objetivo de conduzir 
lancha rio aramã transportando equipe de fiscalização de Portel, no período 
de 20.10.2022 à 30.10.2022, no trecho Breves - Portel - Breves.

Protocolo: 864179

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do 
Tribunal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
Trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19935, aiNf nº 
662018510000115-0, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, 
insc. Estadual nº. 15088292-0, advogado: SErGio fiUZa dE M MENdES 
filHo, oaB/Pa-13339,
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19937, aiNf nº 
662018510000115-0, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, 
insc. Estadual nº. 15088292-0, advogado: SErGio fiUZa dE M MENdES 
filHo, oaB/Pa-13339,
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19825, aiNf nº 
662018510000150-8, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, 
insc. Estadual nº. 15088292-0
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19405, aiNf nº 
172019510000112-2, contribuinte JUNo VEloSo Vidal doS SaNToS, 
cNPJ nº. 37.145.968/0001-16
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19247, aiNf nº 
182016510000246-5, contribuinte NET SErVicoS dE coMUNicacao S/a iNcor-
Porada PEla claro Sa 40.432.544/0001-47, insc. Estadual nº. 15366822-9, ad-
vogado: THiaGo aUGUSTo oliVEira dE MESQUiTa, oaB/Pa-14106,
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19517, aiNf nº 
172020510000011-9, contribuinte ScarfacE iNdUSTria E coMErcio dE 
coNfEccoES lTda, cNPJ nº. 55.245.500/0016-61, advogado: EliSa Sa-
raiVa PacHEco E SilVa, oaB/SP-410688,
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19839, aiNf nº 
662018510000131-1, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, 
insc. Estadual nº. 15088292-0, advogado: lEoNardo alcaNTariNo ME-
NEScal, oaB/Pa-11247,
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19837, aiNf nº 
662018510000153-2, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, 
insc. Estadual nº. 15088292-0, advogado: lEoNardo alcaNTariNo ME-
NEScal, oaB/Pa-11247,
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19841, aiNf nº 
662018510000190-7, contribuinte alBraS alUMiNio BraSilEiro S.a, 
insc. Estadual nº. 15088292-0, advogado: GioVaNNi HEiNriKUS rEiS 
PaNaTTo, oaB/Pa-24313,
Em 26/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 16257, aiNf nº 
012013510012389-0, contribuinte cHa coMErcio dE aliMENToS lTda, 
insc. Estadual nº. 15232023-7
Em 26/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19511, aiNf nº 
372019510001025-9, contribuinte ToriNo iNforMaTica lTda, cNPJ nº. 
03.619.767/0005-15
Em 26/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19249, aiNf nº 
372019510000952-8, contribuinte ToriNo iNforMaTica lTda, cNPJ nº. 
03.619.767/0005-15
Em 26/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19569, aiNf nº 
012020510001200-7, contribuinte J U raBElo coMErcio E rEPrESEN-
TacoES EPP, insc. Estadual nº. 15225526-5
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 20/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19430, aiNf nº 
172019510000326-5, contribuinte iNdÚSTria E coMÉrcio dE BEBidaS 
TaGUaTiNGa S/a, insc. Estadual nº. 15192888-6
Em 20/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19594, aiNf nº 
032021510000093-3, contribuinte ViX loGÍSTica S/a, insc. Estadual nº. 
15263755-9
Em 20/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19572, aiNf nº 
042016510010794-4, contribuinte HiPErVENdaS coMÉrcio E diSTri-
BUiÇÃo EirEli, insc. Estadual nº. 15180305-6
Em 20/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19886, aiNf nº 
042021510000007-4, contribuinte r fErrEira & cia lTda - ME, insc. 
Estadual nº. 15379553-0
Em 20/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19884, aiNf nº 
042021510000008-2, contribuinte r fErrEira & cia lTda - ME, insc. 
Estadual nº. 15379553-0
Em 20/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19804, aiNf nº 
092015510001515-3, contribuinte SaNTa MarTa diSTriBUidora E 
TraNSPorTES dE carGaS lTda, insc. Estadual nº. 15206303-0, advoga-
do: GUSTaVo coElHo dE MacEdo PErEira, oaB/Pa-14816,

Protocolo: 864400
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201001161 de 14/10/2022 - 
Proc n.º 002022730007202/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: catarina Marcelo de lima amaral – cPf: 264.181.502-87
Marca: NiSSaN/KicKS SENSE cVT 1.6 ToTal flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001163 de 14/10/2022 - 
Proc n.º 002022730007201/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio do Espirito Santo Barros de Souza – cPf: 
166.384.412-72
Marca: NiSSaN/KicKS EXclUSi cVT MaccH P. TEcH 1.6, flEX. Tipo: Pas/automóvel
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Portaria n.º202201001165 de 14/10/2022 - 
Proc n.º 002022730006963/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio Marcos de Souza Maciel – cPf: 381.741.892-20
Marca: VW/NiVUS cl TSi coNforTliNE 200 aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005878, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007213/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: arcelino Santos das Neves – cPf: 032.755.402-97
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG268591
Portaria n.º202204005880, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007205/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: reginaldo da Silva ferreira – cPf: 742.131.992-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520NB132928
Portaria n.º202204005882, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007203/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: Sidney Silva de alfaia filho – cPf: 356.101.312-00
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY dX MT/Pas/automovel/93HGM6530GZ213654
Portaria n.º202204005884, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007104/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: luis celso Silva lobato – cPf: 212.306.682-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/liNEa aBSol. 1.8 dl/Pas/automovel/9Bd11056cE1564996
Portaria n.º202204005886, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 42022730004879/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: roberto lima de freitas – cPf: 442.336.122-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2HT049991
Portaria n.º202204005888, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730006875/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: Haroldo diniz Vieira – cPf: 352.948.092-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG128491
Portaria n.º202204005890, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007140/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: luzia da Silva lorenz – cPf: 105.814.992-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo SPorTiNG 1.3 E/Pas/automovel/9Bd195B9HJ0822487
Portaria n.º202204005892, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007214/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: Jean carlos Moraes dos Santos – cPf: 696.299.782-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS/Pas/automovel/9BrB29BT7G2100134
Portaria n.º202204005894, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007191/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: ailton Tomaz Barros – cPf: 129.668.942-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlT15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT2H2136220
Portaria n.º202204005896, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007192/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: dinelson ´pereira cordovil – cPf: 587.446.062-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U3lT080034
Portaria n.º202204005898, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 122022730001286/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: orlando Vasconcelos campos – cPf: 173.216.892-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ccroSS XrE 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG9N0029935
Portaria n.º202204005900, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 32022730003775/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: Eliana Maria Trindade de Sousa de oliveira – cPf: 
232.384.612-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920JB190375

Portaria n.º202204005902, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 42022730004876/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: Genivaldo Marques lobato – cPf: 567.963.072-91
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr 16 d cVT/Mis/camioneta/93YHSr3HSlJ088093
Portaria n.º202204005904, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 42022730004601/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: odair Jose dos Santos oliveira – cPf: 883.156.572-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG279942
Portaria n.º202204005906, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007042/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José diogo de aguiar – cPf: 120.605.342-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG135388
Portaria n.º202204005908, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 122022730001282/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: Vicente de Paulo Gomes Junior – cPf: 686.710.672-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0MB168849
Portaria n.º202204005910, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007196/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose ribamar lima de carvalho – cPf: 136.982.063-15
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr 16 d cVT/Mis/camioneta/93YHSr3HSlJ172178
Portaria n.º202204005912, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 2022730007126/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Neto oliveira dos Santos – cPf: 254.440.692-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358aGYPYM25701

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005877, de 14/10/2022 - 
Proc n.º 1220227300012555/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2022 
a 31/12/2022
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mud de cat e transf de prop em veículo beneficiado pela 
isenção, placa qet7j96.
interessado: Edilene campos Sobrinho – cPf: 007.593.192-35
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG277499

Protocolo: 864271

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 062/2022
data da inexigibilidade: 14.09.2022
contrato Nº: 119/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “ XXXi fESTiVal do 
aÇaÍ”, no munícipio de São Sebastião da Boa Vista/Pa, considerando o 
interesse em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconheci-
mento e/ou ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e 
serviços, em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios 
posto o reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valo-
rização da cultura regional.
Valor Total: r$-40.000,00 (quarenta mil reais)
data de assinatura do contrato: 16.09.2022
Vigência: 16.09.2022 a 15.11.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
Endereço: rua augusto Montenegro, nº 01 - Bairro: centro
cEP: 68820-000 São Sebastião da Boa Vista/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 864357
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe, oriunda da lei nº 13.303/2016, cujo objeto é 
a SErViÇo dE TElEfoNia fiXa coMUTada – STfc (fiXo-fiXo E fiXo
-MÓVEl), a SEr EXEcUTado dE forMa coNTÍNUa, NaS ModalidadES: 
local, loNGa diSTÂNcia NacioNal E loNGa diSTÂNcia iNTErNacio-
Nal, coNTEMPlaNdo dEMaiS SErViÇoS dE Valor adicioNado/aGrE-
Gado, dESdE QUE faÇaM ParTE do PorTfÓlio do liciTaNTE, Para 
Todo o BaNco do ESTado do Pará - BaNPará, conforme condições 
estabelecidas no edital:

iteNs descriÇÃo QUaNt. eMPresa VaLor estiMado VaLor a ser coN-
tratado

1 instalação de E1 33  36.548,00 0,00
2 assinatura mensal do E1 33  49.457,43 0,00
3 assinatura mensal do ddr 20  3.302,80 0,00
4   local fixo-fixo 3.443

claro Sa

495,62 482,02
5   intra-estadual fixo-fixo    
6   inter-estadual fixo-fixo 1.339 971,71 964,08
7 inter-regional fixo-fixo    
8 local fixo-Móvel (Vc1) 14.238  8.754,95 8.685,18

9 Vc2 fixo-Móvel 7.013  13.160,60 13.114,31
10 Vc3 fixo Móvel     

11 internacional fixo-fixo 531  3.787,81 3.787,00
12 internacional fixo Móvel     

ToTal: r$ 27.032,59
 Valor total r$27.032,59 x 12 meses = 324.391,08.

alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 864053

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 967 de 14 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo de 
Sindicância administrativa, instaurado pela da PorTaria Nº 048, de 18 
de agosto de 2022, nos autos do Processo administrativo nº 2021/28672, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.084, de 22 de agosto de 2022;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E S o l V E:
i – arQUiVar o Processo administrativo de Sindicância - Processo n° 
2021/28672, com base manifestação n°1241/2022/coNJUr /SESPa e no  
relatório apresentado pela comissão Processante, indicada pela PorTaria 
Nº 048, de 18 de agosto de 2022 e art. 224 do regime Jurídico Único 
Estadual.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 14 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 864571
Portaria N° 0917 de 13 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 2022/1306788.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora cÍNTia cardoSo da TriNdadE, matrícula nº 
57190537/1, lotada no 6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder 
pelo cargo comissionado de dirETor dE cENTro rEGioNal dE SaÚdE/ 
daS-4, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022, em substituição ao titular 
clEidSoN JoSÉ SoUZa da SilVa, matrícula nº 5887712/2, que se encon-
trará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 13.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 864076

• PORTARIA Nº 071 de 14 de outubro de 2022
a dirETora do 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria No 1.650/2020- 
CCG de 06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 
06/08/2020.
coNSidEraNdo a Portaria n° 470, de 29 de julho de 2020, que, dispõe: 
“art. 1° - delegar competência aos diretores dos centros regionais de 
Saúde para instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar nos 
termos do art. 199 do rJU”.
coNSidEraNdo os termos do art. 92, inciso ii do regimento interno da 
SESPa que dispõe como atribuição dos centros regionais de Saúde o exer-
cício das atividades de apoio relativas a pessoal, material, finanças, trans-
portes e serviços gerais, no âmbito de sua competência; coNSidEraNdo 
que dentre os princípios norteadores da administração Pública, destaca-se 
o da moralidade administrativa, devendo a autoridade pública adotar me-
didas necessárias a sua fiel observância;
coNSidEraNdo a necessidade da apuração rigorosa de condutas pratica-
das nos segmentos pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
bem como a ocorrência de irregularidades de um modo geral, e; coNSi-
dEraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n° 5.810/94 
que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância ou de Processo 
administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os procedi-
mentos, fases e prazos a serem adotados sempre que autoridade tiver 
ciência de irregularidade no serviço público;
r E S o l V E:
i– dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia ESPEcial para apurar a 
demanda ministerial, solicitada pelos ofícios nº 060/2021/6PJMaB-MPPa, 
de 03 de fevereiro de 2021 e Nº 0330/2022/6PJMaB-MPPa do dia 01 de 
junho de 2022 e recomendação Ministerial nº 041/2019-MP/6ªPJMaB;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores: Maria roSa-
lia BriTo cardoSo, Mat. nº 5088640-1, ElENY rodriGUES GUiMa-
rÃES, Mat. nº 5113130-1; Maria do Socorro GaBY BoGEa, Mat. nº 
5072891-2;EdEValdo da lUZ aZEVEdo, Mat. nº 54190768-1eMar-
cElo JoSÉ SaNcHES da rocHa, Mat. nº 5965670/2, sob a presidên-
cia do primeiro, adote as providências necessárias visando à retomada 
das medidas referentes ao cumprimento da recomendação Ministerial nº 
041/2019-MP/6ªPJMaB, apresentando o respectivo plano de ação e crono-
grama de atividades.
ii - a comissão Sindicante tem plena liberdade, podendo examinar quais-
quer documentos relacionados ao objeto, recorrendo, quando necessário, 
a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa apuração dos fatos.
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autori-
dades, segmentos pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde Pública e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispensáveis 
à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º crS/SESPa.

Protocolo: 864427

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.217 de 05 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/1035299.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora MarTHa EliZaBETH BraSil da NoBrEGa, matrícula nº. 
1247051/3, cargo de Médico Veterinário, regime Jurídico de Estatutário 
Efetivo, com lotação no departamento de Epidemiologia, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
17/07/2008 à 16/07/2011.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 21/11/2022 à 19/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 14/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.218 de 05 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/1035299.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora MarTHa EliZaBETH BraSil da NoBrEGa, matrícula nº. 
1247051/3, cargo de Médico Veterinário, regime Jurídico de Estatutário 
Efetivo, com lotação no departamento de Epidemiologia, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
17/07/2011 à 16/07/2014.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 20/01/2023 à 20/03/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 14/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
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Portaria Nº 1.219 de 05 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 2022/1035299.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora MarTHa EliZaBETH BraSil da NoBrEGa, matrícula nº. 
1247051/3, cargo de Médico Veterinário, regime Jurídico de Estatutário 
Efetivo, com lotação no departamento de Epidemiologia, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
30/09/2016 à 29/09/2019.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 21/03/2023 à 19/05/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 14/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 076 de 04 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE nº. 
28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE nº.2022/1025986.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora MarlENE fariaS doS SaNToS, matrícula nº. 6120946/1, cargo de 
agente de Saúde, regime jurídico de Estatutário Não Estável, lotado no 9º 
centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 01.01.2020 a 31.12.2022.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.11.2022 a 02.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 14.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.215 de 05 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/1014393.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora JaNE Maria frEiTaS Garcia, matrícula nº. 5121779/1, car-
go de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação no 
departamento de atenção a Saúde, goze de licença Prêmio, 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19/05/2008 à 
18/05/2011.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 16/11/2022 à 14/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 14/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1.216 de 05 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1014393.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora JaNE Maria frEiTaS Garcia, matrícula nº. 5121779/1, cargo 
de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departa-
mento de atenção à Saúde, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.05.2011 a 18.05.2014.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.01.2023 a 13.02.2023, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 14.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 078 de 23 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.  2022/914393.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor JorGE alUiSio coElHo coSTa, matrícula nº. 270717/2, cargo 
de Médico Veterinário, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º 
centro regional de Saúde - Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 13.06.2006 a 12.06.2009.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.11.2022 a 30.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 14.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 078 de 23 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.  2022/914393. rESolVE:

coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor JorGE alUiSio coElHo coSTa, matrícula nº. 270717/2, cargo 
de Médico Veterinário, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º 
centro regional de Saúde - Santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 13.06.2009 a 12.06.2012.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 31.12.2022 a 28.02.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 14.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº. 1.225 de 11 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/1188560.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor raiMUNdo SaNTaNa dE 
carValHo, matrícula nº. 5913089/1, cargo de agente administrativo, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no departamento de re-
cursos Humanos, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedido através 
da Portaria nº. 382/15.03.2021, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.523/18.03.2021, correspondente ao Triênio de 20.05.2017 a 
19.05.2020, no período de 16.11.2022 a 15.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 14.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 080 de 07 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2022/948191.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNGElica SilVa doS SaNToS, matrícula nº. 5901797/1, cargo 
de Técnica de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 16.07.2012 a 17.07.2015.
aUToriZar que a servida goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no período 
de 16.11.2022 a 15.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 14.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 864052

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 277 de 14 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa /SESPa, 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;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, do Termo de Execução descentralizada nº 12/2022 e os autos do 
Processo N° 2022/901599.
r E S o l V E:
i – designar os servidores cUrSiNo SilVa loBaTo filHo, Engenheiro 
civil, Matricula nº 57223215/3 como fiscal Titutlar e MUrilo GoNÇalVES 
MacHado, arquiteto, Matricula nº 57197857/1, como fiscal Suplente, am-
bos lotados no DESAM/DDRA/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscali-
zar a execução do objeto do TEd, bem como pelo atesto dos documentos 
de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto con-
tratado bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando com-
provada a fiel e correta execução do objeto do TED nº 12/2022 que con-
siste no destaque orçamentária da Secretaria de Etsado de Saúde Pública 
- SESPa para a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo 
E oBraS PÚBlicaS - SEdoP, objetivando a contratação de empresa para 
execução de obra de construção da Policlínica no Município de altamira, a 
ser realizado pela SEdoP.
data da assinatura: 14 de outubro de 2022
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - Secretario 
adjunto de Gestão administrativa - PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 
2020 - ordenador de despesa

Protocolo: 864072

.

.

coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada
Nº 12/2022 - Processo n° 2022/901599
ParTES: SESPa E SEdoP
oBJETo: o presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 
para execução de obra de construção da Policlínica de altamira, a ser re-
alizado pela SEDOP, com recursos financeiros repassados pela SESPA, por 
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meio de descentralização de crédito, nos termos estabelecidos neste TEd 
devidamente aprovado e observada a classificação funcional programática.
Valor: r$32.971.871,83
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7582; Elemento de despesa: 449051; fonte 
de recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0301
ViGÊNcia: 14/10/2022 À 13/10/2023
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2022
ordENador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secreta-
rio adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020 
- ordenador de despesa

Protocolo: 864488
coNtrato Nº 067/2022 - Processo: 2022/596998
Partes: sesPa e a eMPresa cs BrasiL Frotas s.a.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de locaÇÃo dE VEÍcU-
loS aUToMoTorES TErrESTrES, sem motorista, para atender em todo 
território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do 
Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
referência, anexo do Edital e Planilha de demanda da SESPa.
do PrEÇo: o valor mensal do presente contrato é de r$ 206.745,00 (du-
zentos e seis mil setecentos e quarenta e cinco reais) o valor anual é de r$ 
2.480.940,00(dois milhões quatrocentos e oitenta mil novecentos e qua-
renta reais). considerando o prazo de vigência de 24 meses, perfazendo o 
valor Global de r$ 4.961.880,00(Quatro milhões novecentos e sessenta e 
um mil oitocentos e oitenta reais), conforme planilha abaixo e proposta de 
preços da contratada.
 

iteM descriÇÃo/
esPeciFicaÇÃo Qtde   VaLor re-

Gistrado 

  VaLor MeN-
saL

 

VaLor
aNUaL

2

Veículo tipo passeio, 0 (zero) km, Hatch, no mínimo 
motor 1.0, 70 cavalos de potência no mínimo, cor 

branca, preto ou prata, 04 portas, equipado com ar 
condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidro 

elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas 
(incluindo o condutor)...  Marca/Modelo: fiat Mobi 

like 1.0 MT

35
 

r$ 1.502,00
 

r$ 52.570,00
 

r$ 630.840,00

4

Veículo utilitário tipo caminhonete / picape, cabine 
dupla, 0 (zero) km, no mínimo motor 2.0, ano/mo-
delo 2020/2021 ou superior, com 04 (quatro portas) 

... com capacidade para 05 (cinco) passageiros...
Marca/Modelo: fiat Toro freedom 2.0 4x4 aT

35 r$ 4.405,00 r$ 154.175,00 r$ 1.850.100,00

  ToTal GEral r$ 206.745,00 r$ 2.480.940,00
(coNSidEraNdo o PraZo dE ViGÊNcia dE 24 MESES)  ToTal GloBal r$ 4.961.880,00

da doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas decorrentes desta contra-
tação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2022, na classificação: 
Programa de Trabalho: 8338; Elemento de despesa: 339033; fonte de 
recurso: 0103 / 0101 / 0301 / 0303; ação: 260737.
da ViGÊNcia: 14/10/22 a 13/10/24
daTa da aSSiNaTUra: 14 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: 864394

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 32.21 - 
Processo nº 2022/1121392.
ParTES: SESPa E a EMPrESa c&S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMo-
Nial lTda,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo o remanejamento 
de posto conforme planilha abaixo: Quantidade postos Tipo posto Endereço 
atual Endereço remanejamento 01 Vigilância armada 24h – seg a dom av. 
Belo Horizonte, 1825 - bairro ibiza altamira/Pa rua Niterói, 1335, bairro 
Uirapuru – cEP: 68374-530 altamira/Pa.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 32/2021.
daTa da aSSiNaTUra: 14 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: 864245

aViso de LicitaÇÃo
.

  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 073/sesPa/2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atender aos pacientes de demanda administrativa, de acordo 
com os critérios estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de 
março de 2017, por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra: 01/11/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856

dotação orçamentária: 8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103
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), 17 de outubro de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 863451
  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 069/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 eventual e futura aquisição de Equipa-
mentos Médicos Hospitalares para utilização no parque tecnológico das 
Policlínicas, Hospital Materno infantil, Hospital da Mulher e Hospital Pronto 
Socorro de Benguí, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - 
SESPa, por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aBErTUra: 27/10/2022
Horário: 14h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8289 / 8877
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 864005

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNaBiLitaÇÃo
cHaMada PÚBLica atraVÉs de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 007/sesPa/2022
considerando o Processo administrativo nº 2021/1299007 referente à cha-
mada Pública através de inexigibilidade de licitação nº 007/SESPa/2022, 
para contratação de instituição Prestadora de Serviço Especializado em 
Traumatologia-ortopedia, visando atender às necessidades de pacientes 
do Sistema Único de Saúde - SUS, residentes no município de Santarém/
PA, segundo especificações contidas na tabela aprovada pela CIB - Resolu-
ção ciB/SESPa Nº 170/2021, de 10 de dezembro de 2021;
a comissão Examinadora, constituída por meio da PorTaria Nº 718, de 04 
de agosto de 2022, publicada no doE nº 35.069 de 05 de agosto de 2022, 
no uso de suas atribuições legais, coMUNica que decidiu iNaBiliTar a 
empresa Hospital e Maternidade João XXiii lTda. por descumprimento 
do item 6.3.3 do Edital de chamada pública. Em face da inabilitação 
ocorrida, abre-se o prazo para a interposição de recurso, de 05 (cinco) 
dias, conforme previsão do item 12.1 do Edital.
Publique-se.
Belém, 14 de outubro de 2022.
VicTÓria K. fidEliS oliVEira
Presidente da comissão Examinadora
PorTaria Nº 718-2022

Protocolo: 864117

FÉrias
.

Portaria coLetiVa N.º 1.067 de 14 de oUrUBro 
de 2022/dGtes/sesPa

a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/ 03.04.96,
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta SESPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de NoVEMBro/2022.

MatriciLa serVidores eXercicio Periodo de GoZo
5146704-1 adalTo oliVEira VEra crUZ 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54184137-2 adilSoN MENdES dE fiGUEirEdo 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/202
57205085-1 adilSoN SEBaSTiao fErNaNdES loUrEiro JUNior 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5230250-2 adiNaldo doS SaNToS QUarESMa 202/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57207323-1 adNilSoN coUTiNHo PErEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
55586667-1 adriaNa dE oliVEira liNHarES MorHY 20/06/2020 01/11/2022 a 30/11/2022
57174891-3 adriaNa NaSciMENTo cardoSo diNiZ 20/02/2020 01/11/2022 a 30/11/2022
57220667-4 adriaNa SoUSa TaPaJoS 16/10/2021 21/11/2022 a 20/12/2022
54194489-1 afoNSo NaZarENo dUTra aGraSSar 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57231602-1 aGildo afoNSo JaSTES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54191336-1 alaiNE do Socorro liNHarES dE araUJo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54190773-1 alBaNiSE ValENTE aSSiS riBEiro 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
57191249-1 alda cElia loUriNHo dE aBrEU 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190381-1 aldENor MoraES MiralHa 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
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57205666-1 alESSaNdra dE NaZarE cardoSo PErEira 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
57194918-1 alEX NicolElla 2020/2021 16/11/2022 a 15/12/202

54190695-1 aliNE criSTiNa BarBoSa da SilVa 09/04/2021 a 
08/10/2021 28/11/2022 a 17/12/2022

57193866-2 alTEMiro BarBoSa da coSTa 2020/2021 17/11/2022 a 16/12/2022
90107-1 alVaro JUNior dE oliVEira GoMES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57190979-1 aMaNda MoNTEiro MaGriNi 2020/2021 03/11/2022 a 02/12/2022
720917-1 aMarildo da foNSEca MacEdo 2021/2022 14/11/2022 a 13/12/2022
5540941-2 aNa claUdia Jordao dE BarroS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54191400-1 aNa claUdia MaScoTE MoNTEiro 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
115720-3 aNa criSTiNa liMa dE SoUZa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

57205027-1 aNa criSTiNa MiraNda UcHoa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
55589962-1 aNa do Socorro BaNdEira do carMo 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022

83003-1 aNa GorETTY GUEdES fEio 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
73504341-1 aNa lUcia BarBoSa liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5150116-1 aNa lUcia ViaNa coElHo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54195626-1 aNa Maria cordEiro XaViEr dE alMEida 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54195626-2 aNa Maria cordEiro XaViEr dE alMEida 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

108111-1 aNa Maria MENdES MoTa 2021/2022 28/11/2022 a 27/12/2022

57206578-1 aNa Maria oliVEira BaTiSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5088674-1 aNa Maria rocHa dE liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5159407-1 aNa NaZarE daNiN dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5891547-3 aNa PaUla PErEira dE SoUZa do NaSciMENTo 2021/2022 21/11/2022 a 10/12/2022
5295173-3 aNailcE GoMES dE SoUZa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5949464-1 aNaValEria SoUZa cHaGaS rodriGUES 2020/2021 16/11/2022 a 30/11/2022
5901400-1 aNdrE SaNToS da SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
55587952-1 aNdrEa liSBoa SiSNaNdo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
55587952-2 aNdrEa liSBoa SiSNaNdo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5867215-2 aNdrEia carla NUNES MoNTEiro dE MoriSSoN 
faria 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

5149169-1 aNGEla riTa aUZiEr dE MENdoNca 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

91545-1 aNToNia PErEira liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

108006-1 aNToNio BErNardiNo PiMENTEl PErEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
55589045-2 aNToNio GEraldo da SilVa HENriQUES 2021/2022 12/11/2022 a 11/12/2022
57190506-1 aNToNio JorGE aTaidE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
55586822-1 aNToNio JoSE SoUZa SardiNHa 2020/2021 21/11/2022 a 20/12/2022

75213-1 aNToNio loPES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57191100-1 aNToNio SEVEro araUJo SoUZa 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
5110521-1 aNToNio VEriSSiMo dE oliVEira BarroS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
727679-1 arlENE alVES riBEiro 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

54194023-1 arliNdo fErrEira doS SaNToS filHo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
6063551-2 aSTroGilda araGao da TriNdadE 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54191793-1 BENEdiTa cHaGaS dE araUJo 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
5613493-2 BErNadETE EUGENia da SilVa dE SENa 2021/2022 10/11/2022 a 09/12/2022
55589912-2 BrENa BENTES da SilVa BraSil 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
57190585-1 cariNE da SilVa NaSciMENTo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57216835-1 carloS alBErTo fErrEira liMa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

94722-1 carloS alBErTo TaVarES doS SaNToS 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
94749-1 carloS aUGUSTo dE SoUZa araUJo 2021/2022 12/11/2022 a 11/12/2022

57190913-1 carloS MarTiNS callicE JUNior 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5104980-1 carMEN do Socorro raMoS da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54191522-1 cElio aNdrE GoMES SaraiVa 2021/2022 01/11/2022 a 15/11/2022
5900962-1 cENilda fUrTado dE JESUS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57192587-1 cHESTEr darlaN dE SoUZa SoarES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54184143-2 cHrYSTiaNE liMa BarBoSa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54196716-1 claiSoM roSaNo SilVa MarTiNS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54191675-1 claociNEa QUarESMa liMa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
57193962-1 claUdia EUNicE foNSEca Garcia 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5569397-2 claUdia rEGiNa ViEira MaToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57201663-2 claUdio lEVi doS SaNToS MaScarENHaS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

94730-1 claUdioNor PalHETa cardoSo 2021/2022 14/11/2022 a 13/12/2022
57229918-2 clEcE Maria PaNToJa doS SaNToS MarTiNS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
721018-1 clEidE ElMa PErEira riBEiro 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5887712-2 clEidSoN JoSE SoUZa da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57194998-1 clEoci PorTEla dE aGUiar 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54194603-1 clEYdSoN oliVEira dE SoUZa 2019/2020 01/11/2022 a 30/11/2022
57200297-1 cliVia rEJaNE coSTa da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190970-1 criSTiaN fraGa da SilVa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
5301874-2 criSTiNa GUiMaraES oliVEira 2021/2022 21/11/2022 a 05/12/2022

57193731-1 cYNTHia daS GracaS SaNToS BiTTENcoUrT 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/202
5870925-3 daNiElE dE BarroS GaliNdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5961817-1 daNiEllE criSTiNa coSTa da foNSEca 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5846510-3 daria Maria PErEira doS SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5945914-1 daVid airES do NaSciMENTo NUNES 2020/2021 21/11/2022 a 20/12/2022
57207904-1 dEBora PorTal aMador lEal 2021/2022 03/11/2022 a 17/11/2022
5896292-1 dEcio JorGE doS rEiS SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54191353-1 dENiZE TriNdadE GUiMaraES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57206481-1 diaNa TriNdadE fariaS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57206405-1 diEGo BaraTa rodriGUES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

54189841-1 diENE dE faTiMa fErrEira da coSTa 20/04/2022 a 
19/10/2022 01/11/2022 a 20/11/2022

5048109-2 dilErMaNo da SilVa SoarES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54190589-1 dilMa MiraNda loBaTo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57174866-1 diNa fErrEira da coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5158109-1 diNalVa Maria diaS dE fiGUEirEdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5149045-2 diNora BraSil dE MoraES araUJo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5892318-1 dircEU JoSE dE oliVEira BarBoSa 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
5118310-1 dJalMa GoNcalVES cHaVES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54190768-1 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5884101-2 EdilEUSa alcaNTara GoMES 2021/2022 12/11/2022 a 11/12/2022
54180767-2 EdiNEi da SilVa coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57194894-1 EdiNilZa da SilVa BorGES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5913106-1 EdiolEa da SilVa MElo 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
92789-1 EdiValdo ViaNa MarQUES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

57198229-1 EdMarco dE JESUS 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
57190385-1 EdNa dE oliVEira fErrEira 2020/2021 03/11/2022 a 02/12/2022
54190381-2 EdNa TaVarES cUNHa 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/202

76538-1 ElaYNE caValcaNTE NoNaTo 2020/2021 03/11/2022 a 02/12/2022
57191091-1 ElcilENE JardiM aMador 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5486181-5 ElETE da SilVa MENEZES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57206476-1 Eli criSTiaNE NaVEGaNTES SaNToS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5082307-1 EliaNE NEVES dE araUJo coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190357-1 EliaS SErrao da crUZ 2021/2022 01/11/2022 a 20/11/2022
5115280-1 EliBETE GoNcalVES NErY dE alMEida 2021/2022 06/11/2022 a 05/12/2022
57191581-2 EliENE dE carValHo oliVEira 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57207353-1 EliENE SilVa MaciEl 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57207688-1 EliETTE aSSUNcao E SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5879086-2 ElilMa aNdradE fErrEira 2020/2021 01/11/2022 a 14/11/2022
54192036-1 EliSaNGEla do carMo da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5161770-1 EliSENa UcHoa MEdEiroS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57189254-1 EliSlaNE SilVa dE HolaNda dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5900957-1 EliVaNE MoNTEiro MarQUES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5950279-1 EliZaNdra NilVia Baia dE aBrEU 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5417473-2 EliZia aNToNia PiNHEiro 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
5468582-2 ElYKarla SilVa da coNcEiÇÃo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54192334-1 EllEN criSTiNa SilVa Garcia dE oliVEira 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57175376-2 ElYENE ElENE MEirElES da rocHa SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
6085180-3 ElZa TEiXEira fariaS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57191107-1 ENiZia riBEiro SoarES 2020/2021 07/11/2022 a 06/12/2022
57174248-2 EriKa Marcilla SoUSa dE coUTo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

82511-1 ErMEliNda do NaSciMENTo SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
108987-3 ESTEVildo doS SaNToS corrEa 2020/20221 01/11/2022 a 30/11/2022

57206588-1 EUridEcE do Socorro crUZ JardiM 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57198123-2 EVEliN PaUla da SilVa fraNco 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5957650-1 faBiola caSTElo BraNco PUTY 2020/2021 16/11/2022 a 30/11/2022
57202526-1 faBricio EdUardo rodriGUES dUarTE 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5956202-1 fEliPE HENriQUE PErEira TaVarES 2021/2022 28/11/2022 a 12/12/2022
57206346-1 fErNaNdo aNToNio coElHo aMoraS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57191010-1 flaVia criSTiNa fraZao daMaScENo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190683-1 flaVia SilVa dE SoUZa 2021/2022 21/11/2022 a 05/12/2022
5946000-2 flaVio JoSE do carMo rEiS JUNior 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
720119-1 floracY aTaidE MoNTEiro 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5114659-3 fraNcE roUSE diaS do carMo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5914871-4 fraNciKElY PirES da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57206218-1 fraNciMara MarQUES SacraMENTa 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/202
5167698-1 fraNciSca doS rEiS SaNTiaGo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5094313-1 fraNciSco da SilVa SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5157889-1 fraNciSco fErrEira BarBoSa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5148898-1 fraNciSco fraNco rodriGUES filHo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
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5778565-2 fraNK oliVEira dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5897272-1 frEdSoN lUiZ oliVEira coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5959213-1 GaBriElla SilVa dE MiraNda 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5956198-1 GEorGE Kalif liMa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

54193799-1 GEralda da crUZ rodriGUES dE liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57224801-1 GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022

103063-1 GErSoN MENEZES da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57198108-1 GiSElE liMa MacEdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57206494-1 GiVaNildo BorGES dE oliVEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57174948-2 GiZElE carValHo SoUSa liMa 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/202

57206413-1 GiZEli da SilVa GoMES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

3212548-2 GracilENE PEPES da cUNHa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5949981-1 Haroldo BarroSo rUfiNo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

54185078-2 HErMES SoUZa SilVa 2020/2021 11/11/2022 a 30/11/2022

5281814-2 HErMiTa Maria rodriGUES dE caMPoS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57207695-1 HildENEY JoSE dE SoUZa NEVES 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/202

5144809-1 HoNoria Maria ModESTo alEiXo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

54194161-1 ilMa doS aNJoS oliVEira 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/202

115940-1 ilMa doS rEiS riBEiro 2021/2022 28/11/2022 a 27/12/2022

5901393-1 ilMa SoarES doS SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57206354-1 iNara doS rEiS SodrE 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5139414-1 iNEZ irENE PaMPloNa MorEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

95338-1 iNEZ Maria BaSToS rodriGUES 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022

57190704-1 iolaNda NoNaTo loBaTo BaHia 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

5595142-2 ioNEidE SaNToS XaViEr 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

54194148-1 iraci BriTo da SilVa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

54189787-1 iraci PaUliNo fErrEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57209500-1 iraildE MoNTEiro da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5302200-2 iraildES dE BriTo SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

97241-2 iraQUElMa do carMo caSTro NaSciMENTo 2021/2022 10/11/2022 a 09/12/2022

122068-1 iSaN alVES doS SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57197827-1 iVaNEidE da SilVa fiGUEirEdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5089085-1 iVaNEidE oliVEira rEBoUcaS dE BarroS 2021/2022 30/11/2022 a 29/12/2022

57200298-1 iVoNE BarrETo raMoS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5143675-3 iZaBEl Maria BriTo PiMENTEl 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5393787-2 JacilEidE fariaS dE SoUSa MorEira 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

57206548-1 JaciMira NaSciMENTo doS SaNToS 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022

5901153-1 JacQUEliNE carla BarBoSa SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5290384-3 JaQUEliNE aBdoN YaZBEK 2020/2021 16/11/2022 a 15/12/202

5091977-1 JEffErSoN daVid BaTiSTa TaVarES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5094895-1 JEffErSoN PErEira dE aNdradE 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57188550-1 JEZEr laMEira dE MEdEiroS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

727202-1 JoaNETES PaUla doS SaNToS 2021/2022 12/11/2022 a 11/12/2022

57209558-1 Joao BaTiSTa da SilVa loPES 2021/2022 14/11/2022 a 13/12/2022

5108438-1 Joao BaTiSTa VEloSo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5154723-1 Joao MarQUES SaNTaNa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57202530-1 Joao PaUlo dE carValHo riBEiro 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5946144-1 Joao PaUlo MoraES da SilVa rEGiS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5768250-2 Joao roBErTo XErfaN NEGrao 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

57233233-1 JoaS HElENo SoarES dE SoUZa 2020/2021 01/11/2022 a 15/11/2022

57234059-1 JoElMa do Socorro dE SoUZa ToTa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

57191158-1 JoilSoN rodriGUES 2020/2021 16/11/2022 a 15/12/202

57208617-1 JordaNa dE alMEida doS SaNToS 2020/2021 07/11/2022 a 06/12/2022

5181100-1 JorGE fErrEira dE liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57207563-1 JorGE PiNHEiro 2021/2022 06/11/2022 a 05/12/2022

5160880-1 JoSE adEMilSoN da rocHa PicaNco 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022

104213-1 JoSE aNToNio dE MiraNda 2021/2021 14/11/2022 a 13/12/2022

5149029-1 JoSE dE MoraES filHo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57206143-1 JoSE fErNaNdES dE liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5149754-1 JoSE fErNaNdo airES alVES 2021/2022 10/11/2022 a 09/12/2022

54185608-1 JoSE lUiZ arrUda lEao 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5119987-1 JoSE Maria do roSario GaliZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57205658-1 JoSE Maria SilVa da coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

92304-1 JoSE Maria TriNdadE MariNHo 2021/2022 14/11/2022 a 13/12/2022

54183853-3 JoSE MaUro coSTa dE MENEZES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

106810-1 JoSE Moacir ModESTo doS rEiS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5161371-1 JoSE Nilo caBral Maia 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57206356-1 JoSE raUl rodriGUES PErES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5145341-1 JoSE riBaMar dE MESQUiTa BarBoSa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5938152-1 JoSE roBErTo fraNco PiNHEiro 2020/2021 22/11/2022 a 21/12/2022
5595339-2 JoSiaNY da coSTa Garcia alBiM 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
5089174-1 JoSiaS corrEa ESTUMaNo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57206426-1 JoSiNaldo foNSEca fraNco 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54193548-1 JoVEliNa Maria SoUSa MaToS 2021/2022 15/11/2022 a 29/11/2022

86673-1 JUarEZ riBEiro dE BarroS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
721239-1 JUlio PETroNio da coSTa NETo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57198745-2 JUVENal dE oliVEira Vidal 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5942775-1 Karla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE lUcENa 
TorrES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5959187-1 KaroliNE do Socorro rocHa dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57205662-1 KEila roSaNE fErrEira dE SoUZa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
57176025-1 KEllY criSTiaNE dE SoUSa GaMa coSTa 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/202
57208369-1 KESia KaroliNE da SilVa PirES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
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57207906-1 KESSia SilVa lUiZ dE carValHo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54192926-1 KlEiSoN rEiS da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5917133-6 laiS filGUEira MENEZES 2021/2022 28/11/2022 a 07/12/2022
57206445-1 laiSE dE SoUSa loPES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5898235-1 lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5466512-2 laUra dUTra da SilVa 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/2022
108731-1 laUra JUliaNa liMa doS SaNToS 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022

57205634-1 laUriMar VilariNHo corrEa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54194146-1 lEaNdro oBErdaN oliVEira da coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
721115-1 lEaNdro SErGio riBEiro da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
2058677-3 lEda Maria oliVEira da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5897654-1 lEila coSTa SoarES SilVa 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
57205637-1 lEila criSTiNa coSTa alVES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54183817-2 lEila GoNcalVES SoUZa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5637848-1 lEila MarGarETH SENa doS SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57206480-1 lEila Maria PaiVa PErEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57174656-2 lENa Maria BarroS Prado 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
57191233-1 lEodiaNE da coNcEicao rodriGUES coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5206650-1 lEoNicE Maria aracaTY PiNHEiro 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5053749-3 lEoNildE aParEcida da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
76716-1 lia loBaTo BaTiSTa dE SoUSa 2020/2021 09/11/2022 a 08/12/2022

5909567-4 liaNdra criSTiNa MorEira MaGNo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57193737-1 liVia Marcia aMoriM MEYEr 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57189686-3 lorENa SalGado SodrE 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
724955-1 loUriVal PESSoa da SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

57224644-1 loUVEr SilVa dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57234534-1 lUcaS VillEla aMaral 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5897365-1 lUciaNa airES roSa dE liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190501-1 lUiZ arTUr diaS alVES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54190743-1 lUiZ aUGUSTo fErrEira cUNHa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5424844-3 lUiZ carloS crUZ GalVao dE liMa 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/2022
5327105-2 lUiZ carloS PErEira doS SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5956011-1 lUiZ WalTEr dE frEiTaS 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/2022
316799-1 MairraUlE PErEira dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
2059509-2 MaNoEl MorEira caMPoS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54191470-1 MarcElla oliVEira fiGUEirEdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57174376-2 MarcElo riBEiro BaZilio 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5545668-3 Marcia HElENa SaNToS da SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5892371-1 MarciENE lUiSa SilVa frEiTaS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54191828-1 Marcio GUilHErME NoGUEira PoNcE dE lEao 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57207632-1 Marcio roGErio MaGNo PiNHEiro 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57191098-1 Marcio WladiMir cHaVES rEiS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5288886-2 MarcoS afoNSo alVES ViEira 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
5950423-1 MarcoS aNdrE oliVEira foNSEca 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57191099-1 MarcoS HENriQUE GoMES BENTES 2021/2022 05/11/2022 a 04/12/2022
55585518-1 MarcoS SaNToS da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57191128-1 MarcoS ViNiciUS NEVES doS SaNToS 2021/2022 05/11/2022 a 04/12/2022
55586284-1 MarcoS ViNNiciUS cordoVil fElGUEiraS 2021/2022 21/11/2022 a 05/12/2022
54191554-1 MarGarETH da coNcEicao alcaNTara 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
109479-1 Maria alciNira doS SaNToS coSTa 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/2022
5094178-1 Maria aParEcida da SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57206544-1 Maria aSSUNcao da rocHa MacHado 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
73504360-1 Maria da coNcEiÇÃo carValHo liMa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57194082-1 Maria da coNcEicao do aMaral fErrEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57191215-1 Maria da coNcEicao doS aNJoS ViEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5146593-1 Maria daS GracaS oliVEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5096162-1 Maria daS GracaS rodriGUES PErEira 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
117889-1 Maria dE faTiMa rodriGUES MacEdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
2038757-1 Maria dE JESUS da foNSEca cardoSo 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
94358-1 Maria dE NaZarE araUJo alVES 2021/2022 12/11/2022 a 11/12/2022

2059410-2 Maria dE NaZarE da lUZ fErrEira 2020/2021 03/11/2022 a 02/12/2022
57206432-1 Maria dE NaZarE doS SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5847788-5 Maria dE NaZarE SoarES dE liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
119156-1 Maria do Socorro do aMaral MiNEiro 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
101605-1 Maria do Socorro GoMES doS rEiS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57191154-2 Maria dUlciNEia da coNcEicao SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57191333-1 Maria Elida dE SoUSa BarroS 2021/2022 05/11/2022 a 04/12/2022

54184636-2 Maria EliETE dE SoUSa diNEllY 2021/2022 14/11/2022 a 13/12/2022

5901098 Maria EliZElMa da SilVa riBEiro 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

106550-1 Maria ENi rodriGUES dE caMPoS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
533386-2 Maria fErrEira PaES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

57174479-2 Maria flaViaNa fErrEira BarroSo 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/2022
5848768-3 Maria iErEcE MiraNda dE carValHo 2020/2021 15/11/2022 a 14/12/2022
5053722-2 Maria iracEMa MoNTEiro doS rEiS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
120839-1 Maria iSMENia SarMENTo fiGUEirEdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57209242-1 Maria iZaUli MoNTEiro rodriGUES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5947336-1 Maria JoSE SaNToS dE liMa dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57206368-1 Maria lailda alVES BraGa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

90980-1 Maria laUra dE oliVEira VEra crUZ 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5148715-1 Maria lEoNor dE oliVEira SilVa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
5094453-1 Maria lUcia carNEiro fiGUEirEdo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
119490-1 Maria lUiZa PaSSoS dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57192588-1 Maria Madail oliVEira rEBoUcaS 2021/2022 14/11/2022 a 13/12/2022
5231060-1 Maria NilcirENE PErEira 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
115150-1 Maria NoElia da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5092817-1 Maria odilZa da coSTa MiraNda 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5148960-1 Maria raiMUNda oSorio da SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
107760-1 Maria raiMUNda PErEira 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

57206701-1 Maria riSalVa BorGES do NaSciMENTo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57201104-2 Maria riTa SaNToS aNGEliN 2021/2022 20/11/2022 a 19/12/2022
5088640-1 Maria roSalia BriTo cardoSo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5089328-1 Maria roSaliNa caBral doS PaSSoS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57205664-1 Maria roSEli dE SoUZa oliVEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57195842-1 Maria SiMoNE BraGa dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57191754-1 Maria SUElY dUarTE da coNcEicao 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54191581-1 Maria SUZETE dE SoUSa JorGE 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54181311-2 MariENE GoMES do NaSciMENTo 16/10/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
119210-1 Maria VirGiNia coSTa da SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
121010-1 MarilZa GaldiNo dE alMEida 16/10/2021 13/11/2022 a 12/12/2022

73504363-1 MariNalVa coSTa SilVa dE oliVEira 16/10/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5104963-1 Mario NaZarENo lacErda dE MaToS 16/10/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57206370-1 MariZa ViEira PiMENTEl 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57191257-1 MariZETE dE JESUS fErrEira dE oliVEira 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/2022
720720-1 MarlENE coSTa oliVEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57208018-1 MarlENE do Socorro dE MoraES lEao 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
55586563-1 MarlUcE dE faTiMa riBEiro dE SoUSa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
727466-1 MarlY GalHardo dE PaUla 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
722782-2 MarTa JaNdra SilVa PiNTo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
91235-1 MaUro NEY loPES da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5948101-2 MaYco aNdrE MoNTEiro doS SaNToS 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
5763410-2 MicHEliNE caValcaNTE raMoS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5763410-3 MicHEliNE caValcaNTE raMoS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
104000-1 MilToN GoMES doS SaNToS 2020/2021 01/11/2022 a 15/11/2022

54192751-2 MirllEY BEaTriZ loBaTo BorGES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190917-1 Nadia rEGiNa aBadESSa da SilVa liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5900950-1 NadSoN PiMENTEl SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54185701-5 NalVa GoMES dE SoUZa SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

91596-1 NaZarE MacHado da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
85847-1 NEiorlaNdo BraZao da GaMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57198116-1 NEliTa dE SoUSa SilVa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
81647-1 NilSoN da SilVa XaViEr 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57207576-1 NilToN NaSciMENTo BarroSo 2021/2022 06/11/2022 a 05/12/2022
57234067-1 NoEME BorGES ValadarES 2021/2022 22/11/2022 a 21/12/2022
54191802-1 NUBia criSTiNa PErEira dE SoUSa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57197200-1 PaBlo diMiTri Barra BraNdÃo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
55589637-2 odalEia doS SaNToS Maia 2021/2021 03/11/2022 a 02/12/2022
54184090-2 oliVia GalVao dE MoUra 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54183566-2 oNila dE faTiMa riBEiro da coSTa E SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

89796-1 oNilda Maria da SilVa BarBoSa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57234801-2 oSValdo corrEia daMaScENo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5161339-1 oTaVio criSToVao dE JESUS fErrEira 2021/2022 22/11/2022 a 21/12/2022
54185111-2 PaBlo allaN GalVao rodriGUES 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
57194275-1 PaTricia caValHEiro MElo 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
54188000-2 PaTricia MiriaM SaYUri SaTo BarroS da coSTa 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
57190487-1 PaTricia NorMa SilVa coSTa 2021/2022 21/11/2022 a 20/12/2022
57208667-1 PaUla daNiElE SENa dE oliVEira 2021/2022 27/11/2022 a 26/12/2022

57206321-1 PaUla iSaBEllE cHaVES dE oliVEira 2020/2021 03/11/2022 a 02/12/2022

5522439-2 PaUlo raiNErio MoTa BaTiSTa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
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54191572-1 PaUlo roBErTo JacQUES dE oliVEira 2021/2022 21/11/2022 a 20/12/2022
57195049-1 PaUlo roBErTo PaUla da coSTa 2021/2022 10/11/2022 a 29/12/2022
5094488-2 PEdro NEo PiMENTEl fariaS 2020/2021 11/11/2022 a 10/12/2022
101001-1 PEdro PaUlo dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
8080570-1 PliNio aNdrE aNdradE da SilVa 2020/2021 07/11/2022 a 06/12/2022
57206366-1 rafaEl oliVEira da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57197950-1 raiMUNda criSTiNa dE alMEida BElEM 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5552087-2 raiMUNda iZaUra da SilVa MorEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
93033-1 raiMUNda lEMoS fiGUEirEdo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5563127-3 raiMUNda NoNaTa BEMErGUY coElHo 2021/2022 14/11/2022 a 13/12/2022
122980-1 raiMUNdo aSSiS VarEla JUNior 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
2012693-4 raiMUNdo cElio da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
97063-1 raiMUNdo da SilVa SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
84689-1 raiMUNdo da VEra crUZ NETo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

2010615-1 raiMUNdo GEraldo ViaNa SalES 2021/2022 25/11/2022 a 24/12/2022
57210022-1 raiMUNdo lUciValdo fErrEira loBaTo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
123013-1 raiMUNdo MiraNda MacHado filHo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57197101-1 raiMUNdo NoNaTo dE alMEida araUJo JUNior 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
108740-1 raiMUNdo NoNaTo PiNHEiro PErEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57191760-2 raiMUNdo NoNaTo SoUZa da SilVa 16/01/2022 a 
15/07/2022 01/11/2022 a 20/11/2022

5176433-1 raiMUNdo roSiValdo da coNcEicao 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54197571-1 raQUEl criSTiNa caMPoS doS SaNToS 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
5265827-2 rEGiNa do Socorro afoNSo dE caMPoS 2021/2022 01/11/2022 a 10/11/2022
5139422-1 rEGiNaldo PErEira da SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57191120-1 rEJaNE BraNdao PiNTo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54194042-1 ricardo BarBoSa PaSSoS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5619866-2 riTa dE caSSia alVES caNdido 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5105250-1 riTa dE caSSia araUJo aMador 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
5105250-2 riTa dE caSSia araUJo aMador 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
3158217-1 riTa dE caSSia diNiZ da SilVa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
57174834-1 riTa dE caSSia fraNco carValHo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54190746-1 roBErTo fErdiNaNdo lEao liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57233098-1 rodriGo da rESSUrrEicao BarBoSa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5946138-1 rodriGo MElo dE oliVEira 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
57203023-1 roNaldo MEdEiroS dE oliVEira 2020/2021 16/11/2022 a 15/12/2022
54189955-1 roSa KariNa loPES dE HolaNda liMa 2020/2021 16/11/2022 a 30/11/2022
726036-1 roSalia coNcEicao liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
118265-1 roSaliNda BarroS dE SENa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5266483-1 roSaNGEla araUJo GUara 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
106917-1 roSaNGEla Maria rodriGUES dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5901811-1 roSaNir SaNToS da coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5571472-1 roSaUrEa liSBoa MacHado 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5898276-1 roSE dE faTiMa da coSTa MiraNda 2019/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
80845510-3 roSiclEia cHaVES SaNTa BriGida dE BriTo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
722243-1 roSilENE carValHo carNaVal 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
119415-1 roSiNEidE cordEiro BEZErra 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57231577-1 roSiNEidE NaSciMENTo BraNdao ViEira 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
5166713-1 roSiNETE rodriGUES GoNcalVES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5341620-2 rUBENS aUGUSTo ValENTE cElESTiNo TEiXEira 2021/2022 22/11/2022 a 21/12/2022
57205105-1 rUBENS da SilVa SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190728-1 rUBENS EiNar corrEa daNTaS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57206510-1 rUTE NaZarE doS SaNToS SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
721735-1 rUTH NEidE dE loUrEiro coSTa 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

57190508-1 SaMUEl SilVa iBraHiM SENa 2020/2021 16/11/2022 a 15/12/2022
54193554-1 SaNdErSoN raYol EloY 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5166870-1 SaNdra coNcEicao caSTro MoNTEiro 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5112800-1 SaNdra do Socorro GoES doS SaNToS 2021/2022 10/11/2022 a 09/12/2022
5892639-1 SaNdra Maria oliVEira da SilVa 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/2022
57197805-1 SaNdra SUElY Gil BorcEM 2020/2021 16/11/2022 a 15/12/2022
57174819-1 SaNdro da SilVa fiGUEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57196639-2 SaraH caMPiNaS doS SaNToS dE oliVEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5748518-4 SaUlo caSTro coSTa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57188565-2 SaViNa Maria ViaNa PaNToJa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57216662-2 SEBaSTiao aNiBal dE MElo MacHado 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57206719-1 SEBaSTiao cElio PErEira da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5089131-1 SEliNa SoUSa dE oliVEira 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5814804-2 SEVEra dE NaZarE oliVEira dE SoUZa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5265118-3 SHEila criSTiNa GUiMaraES PiNTo PErEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57197796-1 SidNEY cESar dE BriTo BaraTa SaNTa BriGida 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5153417-1 SiliMa SioNE da SilVa BarBoSa MoraiS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57191136-1 SilVaNa Maria MoNTElo loPES 2021/2022 05/11/2022 a 04/12/2022
57195858-1 SilVaNia MaUra oliVEira alVES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57211017-2 SilVia caMPoS BarBoSa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5674387-2 SilVia coEli BraGa da coSTa 2021/2022 14/11/2022 a 13/12/2022
54194497-1 SilVia doS aNJoS BriTo 2019/2020 01/11/2022 a 30/11/2022
54194171-1 SiMoNE cordEiro liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57174239-1 SiMoNE SErrao rodriGUES 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
5955692-1 SiPriaNo fErraZ SaNToS JUNior 2021/2022 15/11/2022 a 14/12/2022
55589812-1 SoNia criSTiNa ariaS BaHia 2021/2022 16/11/2022 a 15/12/2022
721794-1 SoNia GoNcalVES rEiS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
81744-1 SUEli caNicEiro iSraEl 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022

107808-1 SUZaNa carValHo loBao 01/01/2021 a 
31/12/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

54190691-1 SYaNE do Socorro rodriGUES cardoSo 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
57190703-1 TaTiaNa GoMES ParENTE 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5606993-2 TaTiaNE liMa SaNToS diaS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5930984-3 TaTiaNY fEliPa MarQUES doS SaNToS 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
86924-1 TElMa lUcia SoUZa da SilVa 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022

5149053-1 TElMa SUEli rodriGUES fErrEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5166659-1 TErEZiNHa cHaVES dE liMa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5466040-2 TErEZiNHa dE JESUS carNEiro BarroS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
84492-1 TErEZiNHa dE JESUS fErraZ MoTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

5956276-1 THiaGo MaTHEUS da GaMa SaNToS 2021/2022 14/11/2022 a 28/11/2022
57191658-2 ValdEci MENdES da coSTa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190721-1 ValdENira coSTa da SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
720534-1 ValMici liMa rocHa alENcar 2020/2021 21/11/2022 a 20/12/2022

57175531-1 VaNia lUcia MarQUES ViaNa 01/05/2022 a 
31/10/2022 01/11/2022 a 20/11/2022

57209512-1 VaNilcE ViaNa oliVEira 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
57194321-1 VEra lUcia dE PoNTES SPada 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57190973-1 VEra lUcia EVaNGEliSTa doS SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5853834-2 VEra lUcia SalGado GaNGorra 2020/2021 14/11/2022 a 28/11/2022
5853834-3 VEra lUcia SalGado GaNGorra 2020/2021 14/11/2022 a 28/11/2022
105996-1 VEriaTo aNaNiaS riBEiro da cUNHa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

57233230-1 VicENTE filHo aSSUNcao da crUZ 2020/2021 01/11/2022 a 15/11/2022
5955897-1 VicToria KarolYNNE fidEliS oliVEira 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022
54194147-1 VilcilEidE ViaNa BraSil 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57173264-1 ViViaNE dE JESUS Sa doS SaNToS 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022
5115418-1 WaGNEr MESQUiTa da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
57231678-1 WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57191106-1 WaldYr NaZarENo PalHETa rocHa 2021/2022 07/11/2022 a 06/12/2022
57206168-1 WalTEr JardEl lEao da PaES 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
5161002-2 WaNdErlUcia GoNcalVES BarroSo 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
73504368-1 WaNilZa MarialVa dE alMEida fUrTado 2021/202 01/11/2022 a 30/11/2022
5960108-1 WESlEN HENriQUES dE SoUZa oliVEira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54191450-1 WildSoN claYToN fErrEira SaNToS 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54187180-2 WilSoN da coNcEicao coSTa ViaNa 19/08/2021 01/11/2022 a 30/11/2022
57190906-1 WilToN lEao da SilVa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022
54190147-1 YaSMiNi fUKUSiMa dE alMEida 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE 
/SEcrETaria dE
ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 14.10.2022.
KEllY dE caSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 864095
Portaria N° 1.248 de 14 de oUtUBro de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/1275758;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 04.10.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora Maria PriScila PiNHEiro BElÉM, 
identidade funcional nº 54189910/4, ocupante do cargo de dirETor dE 
HoSPiTal rEGioNal, lotada na diretoria administrativa e financeira, con-
cedidas através da Portaria coletiva nº 992/15.09.2022, publicada no doE 
nº 35.117/16.09.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 864480
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Portaria Nº 1.247 de 14 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 065656 01 55 2022 1 01652 
201 0747550 17.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor JoilSoN SilVa da SilVa, id. funcional nº 
5966054/1, ocupante do cargo de Biólogo, lo tado na divisão de Vigilância 
a Saúde, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, no período de 12 de 
outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 12 de outubro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 864351
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 129/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 039/SESPa/2022, Processo nº 2022/86573, homologado par-
cialmente e publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.146 de 06/10/2022.
oBJETo: registo de Preços para futura aquisição dos Equipamentos Mé-
dicos Hospitalares listados na tabela 01. Com a finalidade de obter equi-
pamentos e produtos para a renovação do parque tecnológico das EaS - Estabe-
lecimentos de assistência à Saúde do Estado do Pará, por intermédio da SESPa 
- Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com as normas da aNViSa, aBNT, 
iNMETro E rdc, com validade de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 7.120.500,00 (Sete milhões, cento e vinte mil, quinhentos reais).
ViGÊNcia: 17/10/2022 a 16/10/2023.
EMPrESa: MicroMEd BioTEcNoloGia S.a., pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 38.048.013/0001-03, com sede na rua 03, 
lote 15 e 17, Polo de Modas, Guará ii, Brasília – df, cEP: 71.070 -503.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 864256
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 128/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 039/SESPa/2022, Processo nº 2022/86573, homologado par-
cialmente e publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.146 de 06/10/2022.
oBJETo: registo de Preços para futura aquisição dos Equipamentos Médi-
cos Hospitalares listados na tabela 01. Com a finalidade de obter equipa-
mentos e produtos para a renovação do parque tecnológico das EaS - Esta-
belecimentos de assistência à Saúde do Estado do Pará, por intermédio da 
SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com as normas 
da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc, com validade de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 36.696.000,00 (Trinta e seis milhões, seiscentos e no-
venta e seis mil)..
ViGÊNcia: 17/10/2022 a 16/10/2023.
EMPrESa: HiTEc MEdical coMÉrcio E aSSiSTÊNcia TÉcNica dE EQUi-
PaMENToS MÉdicoS EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 32.243.752/0001-70, com sede na rua luiz Spiandorelli 
Neto, nº 30, Sala 302, loteamento Paiquerê, Valinhos-SP, cEP: 13.271-570.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 864242
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 126/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 039/SESPa/2022, Processo nº 2022/86573, homologado par-
cialmente e publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.146 de 06/10/2022.
oBJETo: registo de Preços para futura aquisição dos Equipamentos Médi-
cos Hospitalares listados na tabela 01. Com a finalidade de obter equipa-
mentos e produtos para a renovação do parque tecnológico das EaS - Esta-
belecimentos de assistência à Saúde do Estado do Pará, por intermédio da 
SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com as normas 
da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc, com validade de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 51.247.215,00 (cinquenta e um milhões, duzentos e 
quarenta e sete mil, duzentos e quinze reais).
ViGÊNcia: 17/10/2022 a 16/10/2023.
EMPrESa: MEdlEVENSoHN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdU-
ToS HoSPiTalarES lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº: 05.343.029/0001-90, com rua dois, S/N, Quadra 008, 
lote 008 Bairro/distrito: ciViT i, cEP: 29.168-030, Serra-ES.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 864217

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 127/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 039/SESPa/2022, Processo nº 2022/86573, homologado par-
cialmente e publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.146 de 06/10/2022.
oBJETo: registo de Preços para futura aquisição dos Equipamentos Médi-
cos Hospitalares listados na tabela 01. Com a finalidade de obter equipa-
mentos e produtos para a renovação do parque tecnológico das EaS - Esta-
belecimentos de assistência à Saúde do Estado do Pará, por intermédio da 
SESPa - Secretaria Estadual de Saúde, em conformidade com as normas 
da aNViSa, aBNT, iNMETro E rdc, com validade de 12 (doze) meses.
Valor ToTal: r$ 3.959.200,00 (Três milhões, novecentos e cinquenta e 
nove mil, duzentos reais).
ViGÊNcia: 17/10/2022 a 16/10/2023.
EMPrESa: a c fraNco dE alMEida coMÉrcio MaT. HoSPiTalar Ei-
rEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
05.564.838/0001- 21, com sede na rodovia Br-316, 501, Edifício Business 
316, Sala 417, bairro de águas lindas, na cidade de ananindeua – Pará.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 864218

Portaria Nº 968 de 14 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 2012/232671;
coNSidEraNdo a solicitação no ofício nº 105/2022 de 14 de outubro de 
2022, a qual solicita a publicação da portaria de prorrogação para que se 
concluam as investigações referentes ao supramencionado;
rESolVE:
dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos a SiNdicÂNcia adMi-
NiSTraTiVa, a qual apura o eventual prestação de serviço sem cobertura 
contratual, nos termos do art. 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 
5.810/1994.
Prorrogar o prazo de validade da comissão de Sindicância Especial por 
mais 30 (trinta) dias;
deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-se exclu-
sivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à 
autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
necessárias à instrução processual.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retro-
ativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descontinui-
dade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 14 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Portaria Nº 969 de 14 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 2011/72637;
coNSidEraNdo a solicitação constante no ofÍcio Nº 104/2022/cPS/
Nc/SESPa de 14 de outubro de 2022, o qual solicita a publicação de  por-
taria de prorrogação, para que se concluam as investigações referentes ao 
supramencionado processo.
rESolVE:
dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, para apurar os fatos a que se refere o Processo nº 
2011/72637;
ProrroGar o prazo de validade da comissão Especial de Sindicância por 
mais 30 (trinta) dias;
deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-se exclu-
sivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à 
autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
necessárias à instrução processual;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retro-
ativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descontinui-
dade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 14 dE oUTUBro dE 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 864610
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 002/3ºcrs/sesPa/2022

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/3º crS/SESPa, que opinou 
pelo prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 002/3ºcrS/SES-
Pa/2022, no valor total de r$ 181.156,95 (cento e oitenta e um mil, cento 
e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
oBJETo: aquisição de MaTErial MÉdico-HoSPiTalar, visando atender 
pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades do centro de Saúde de 
Terra alta, centro de Saúde de São João da Ponta e Unidade Especial da 
colônia do Prata, assim como manter uma reserva técnica no almoxarifado 
deste 3º centro regional de Saúde/SESPa.
EMPrESa VENcEdora:
aHcor coMÉrcio dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda, cNPJ: 
37.556.213/0001-04, foi a vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80 e 81, pelo critério de menor preço, no 
valor total de r$ 181.156,95 (cento e oitenta e um mil, cento e cinquenta 
e seis reais e noventa e cinco centavos).
castanhal – Pa, 14 de outubro de 2022.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor regional/3° crS/SESPa

Protocolo: 863978
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 230 de 13/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar TÉcNico, Na rEaliZaÇÃo dE aSSESSoraMEN-
To, MoNiToraMENTo E SUPErViSÃo No ProGraMa MElHor EM caSa.
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa E ParaGoMiNaS-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
rEGiNa coEli alEXaNdrE SilVa 913831 odoNToloGa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864058

Portaria Nº 232 de 13/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar rEUNiÃo TÉcNica coM 
oS SErVidorES do ESTado Para TraTar dE aSSUNToS do rEcUrSoS 
HUMaNoS/SESPa, rEfErENTE ao croNoGraMa dE fÉriaS 2023.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 13 E 14/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864051

Portaria Nº 231 de 13/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÃo TÉcNica coM oS SErVidorES do ESTa-
do Para TraTar dE aSSUNToS do rEcUrSoS HUMaNoS/SESPa, rEfE-
rENTE ao croNoGraMa dE fÉriaS 2023.
PErÍodo: 13 E 14/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
lUciaNE Maria fErrEira GaMa 59245601 aGENTE dE PorTaria

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864045

Portaria Nº 233 de 13/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar E aUXiliar a EQUiPE TÉcNica do NiVEl cEN-
Tral, Na SUPErViSÃo E oriENTaÇÃo doS ProGraMaS ViGiaGUa/Si-
SaGUa E VSPEa aoS TÉcNicoS doS MUNicÍPioS QUE SÃo PrioriTá-
rioS No PNS.
PErÍodo: 18 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, MÃE do rio-Pa E SaNTa 
Maria do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNio PaUlo aSSUNÇÃo SilVa 58967531 aG. adMiNiSTraTiVo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864214

Portaria Nº 235 de 03/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo/MoNi-
ToraMENTo da ViGilaNcia EPidEMioloGica, E NaS aTiVidadES dE 
caMPo doS aGENTES do ProGraMa dE coNTrolE daS arBoViroSES.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iPiXUNa-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864257

Portaria Nº 234 de 13/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo/MoNiToraMENTo da ViGilaNcia 
EPidEMioloGica, E NaS aTiVidadES dE caMPo doS aGENTES do Pro-
GraMa dE coNTrolE daS arBoViroSES.
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iPiXUNa-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aGENTE dE SaÚdE

EdiNa araÚJo GoNÇalVES 571744831 MÉdico VETEriNário
NEY TorrES SoarES 59473981 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864254

Portaria Nº 242 de 14/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TÉcNico Na caPaciTaÇÃo dE TÉcNicoS 
MUNiciPaiS dE PlaNEJaMENTo No TrEiNaMENTo No SiSTEMa diGiSUS 
- ModUlo PlaNEJaMENTo (dGMP).
PErÍodo: 16 a 18/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNia cEcÍlia dE SoUZa liMa 58963061 aG. adMiNiSTraTiVo

faBio alEXaNdrE dE SoUSa SaNToS 59666851 adMiNiSTrador
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETor dE cENTro rEGioNal
Maria dE NaZarE oliVEira E SoUZa 5145031 aG. dE SaÚdE

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864334

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 088 de 14 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar a servidora ana catarina Borges Mokarzel, cargo: agente admi-
nistrativo, Matrícula: 5940759-2, para responder pela chefia da Divisão 
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de organização, controle e avaliação – doca - do 7º centro regional de 
Saúde, no período de 17 a 21/10/2022, por motivo de viagem do titular, 
sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 864160

diÁria
.

Portaria N° 450 de 14 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 04/11/2022 a 14/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5918360 / aMaNda fErNaNdES PErEira / 984.211.402-30
oBJETiVo: realizar um levantamento técnico para conhecimento da atual 
situação e necessidades da VISA Municipal, a fim da expansão, melhoria e 
continuidade dos trabalhos realizados por esta regional.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 451 de 14 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 04/11/2022 a 14/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
7295666 / carloS aUGUSTo dE SiQUEira loBo filHo / 247.129.222-49
oBJETiVo: realizar um levantamento técnico para conhecimento da atual 
situação e necessidades da VISA Municipal, a fim da expansão, melhoria e 
continuidade dos trabalhos realizados por esta regional.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 452 de 14 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 04/11/2022 a 14/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572100551 / YGor YUri PErEira da SilVa / 791.768.872-00
oBJETiVo: realizar um levantamento técnico para conhecimento da atual 
situação e necessidades da VISA Municipal, a fim da expansão, melhoria e 
continuidade dos trabalhos realizados por esta regional.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 864161
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 394 de 14 de oUtUBro de 2022
objetivo: Participar da capacitação E-Social, Efd-reinf, dcTfWEB e re-
tenções de Tributos na administração e receber orientações referentes à 
Prestação de contas anual/2022 no setor de contabilidade/fES/SESPa.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): Gilma Maria carvalho dos Santos e rosiney flores Barbosa, 
4,5 diárias de 18 à 22/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 864255
Portaria Nº 393 de 13 de oUtUBro de 2022

objetivo: realizar fiscalização de execução do convênio n.º 04/2021 for-
malizado com a Prefeitura Municipal de Portel para aquisiçãao de equipa-
mentos e materiais permanentes para Unidade de atenção Especializada 
em Saúde - Hospital Municipal de Portel.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): rodrigo ricardo da Silva Pereira, adelson da costa Teixeira e 
Manoel antônio Gomes Sanches, 1,5 diárias de 17 à 18/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 864252
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº364 de 06 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.oBJETiVo: avaliar as 
metas quantitativas e qualitativas e dos indicadores de saúde, assim 
como a atuação das comissões Permanentes na instituição e sistema de 
informações no âmbito do SUS, em atenção ao convênio de nº 003/2018, 
responsável pelo acompanhamento do convênio nº 003/2018, em ”in 
loco” no Município de Juruti para cumprir a prerrogativa do convênio de 
nº 003/2018.origem: Santarém/Pa- Brasil.destino: Juruti/Pa – Brasil. 
Período: 25/10/2022 a 28/10/2022 / N° de diária: 3½ (três diárias 
e meia)Servidores:Miraildes rêgo de Sousa.cPf: 324.277.862-68.
Matrícula: 59011291.cargo: Técnico de Enfermagem.ana Marcia leão de 
andrade.cPf: 630.996.162-49.Matrícula: 5901174/1.cargo: Técnico de 
Enfermagem. .ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 864088

Portaria Nº370 de 28 de seteMBro de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar atividades referentes ao programa de prevenção de aci-
dentes por animais
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Juruti/ Pa – Brasil
Período: 23/10/2022 a 28/10/2022 / N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e 
meia)
Servidores:
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula. 498840
cargo: agente de Saúde
alberto Soares da Silva
cPf: 267.477.232-87
Matrícula: 0478194
cargo: agente de Saúde.
PEdro coNcEliNo raMoS dE oliVEira
cPf: 205.610.672-87
Matrícula: 504821
cargo: agente de Saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 864471
Portaria Nº366 de 11 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar e assessorar na construção do Plano regional de 
Educação Permanente em Saúde – PErEPS
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 02/11/2022 à 05/11/2022 / N° de diária: 3 ½  (três diárias e 
meia)
Servidores:
Suely Penha Barbosa
cPf:109.114.992.53
Matrícula:925501
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 864277
Portaria Nº367 de 11 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir a equipe Estadual e regional de Educação Permanente.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 02/11/2022 a 05/11/2022/ N° de diária: 3½ (três diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 864284
Portaria Nº 368 de 11 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: assessoria Técnica com vistas a capacitação de servidores muni-
cipais referente aos programas da Visamb: ViGiSolo - VSPEa ViGiáGUa. 
/SiSaGUa/Gal
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: faro/ Pa – Brasil
Período: 07/11/2022 à  11/11/2022. / N° de diária: 4,5  (qutro diárias e 
meia)
Servidora:
Marli Miranda,
cPf: 206352062-34
Matrícula: 5901499/1
Sheyla cristina furtado Pereira
cPf: 415.664.672-68
Matrícula: 5900719
cargo: Técnica em enfermagem,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 864310
Portaria Nº 369 de 07 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo: realizar 
supervisão direta e assessoramento técnico nas atividades do Programa da 
raiva, atualização das normas que se refere ao alErTa TÉcNico da raiVa 
e Nota Técnica informativa de Nº 08/2022 - cGZV/dEidT/SVS/MS. origem: 
Santarém/ Pa- Brasil, destino: Óbidos/ Pa – Brasil. Período: 07/11/2022 a 
11/11/2022 / N° de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia). Servidor: Jucilene 
Marinho Torres.cPf: 674.114.872-87. Matrícula: 8051997/1. cargo:Técnico 
de Enfermagem. felipe dos Santos dantas. cPf: 944.910.202-30.Matrícula: 
55209557-1.cargo: Médico Veterinário, raylan Sebastião de Matos Silva, 
cPf: 780.047.992-72.,Matrícula: 57916392,cargo: Técnico de Enfermagem, 
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 864336
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 572 de 14 de oUtUBro de 2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: microscopista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Período: 10 a 12.10.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção, Santa Maria das Barreiras, cumaru do Norte e Santana 
do araguaia.
objetivo: Mobilizar servidores e gestores nos municípios de; redenção, 
Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte e Santana do Araguaia, a fim 
de que estes participem da plenária regional, elejam delegados e formem 
o conselho Estadual de Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 864099
Portaria Nº 571 de 14 de oUtUBro de 2022.

Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Período: 10 a 14.10.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Sapucaia, água azul do Norte, ourilândia do Norte, Tucumã e São 
felix do Xingu.
objetivo: Mobilizar os servidores e gestores, nos municípios de Sapucaia, 
agua azul do Norte, ourilândia do Norte, Tucumã e São felix do Xingu.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 864037
Portaria Nº 570 de 14 de oUtUBro de 2022

Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Nome: Sirleide Sousa da Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5952183-1.
cPf: 005.282.191-97.
Período: 15 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: Belém
objetivo: participar de reunião sobre o Painel oncológico que será implan-
tado, treinamento do SiSrEG Municipal, e reunião de PPi com GT Hospital/
SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 863994
Portaria Nº 573 de 14 de oUtUBro de 2022.

Nome: Eliane da Silva correa.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 5963305-1.
cPf: 010.750.221-69.
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 17 a 21.10.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: São felix do Xingu.
objetivo: capacitar/atualizar enfermeiros e técnicos de enfermagem, sobre 
as práticas de vacinação, sala de vacinação, rede de frios, e sistemas de 
informação de imunização.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 864120

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 818/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;

coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/ 495618 de 
26/04/2022,
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora ElaNE criSTiNa lira daS dorES carValHo, Técnico de Enfer-
magem, matricula n° 54180550/3, lotada no centro de Suporte de Enfer-
magem (UAI - Classificação de Risco), referente ao 1º triênio 09/09/2014 
a 31/08/2017.
rESolVE:
coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora ElaNE criS-
TiNa lira daS dorES carValHo, Técnico de Enfermagem, matricula n° 
54180550/3, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser 
gozada no período de 15/10/2022 à 13/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 864339
Portaria Nº 817/2022 - GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/219403 de 
22/02/2022.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora daracY PiNHEiro BraBo SaNToS, agente administrativo, matricula 
n° 3256979/1, lotada na divisão de diagnostico por imagem - ddi, refe-
rente ao 4º triênio 01/04/1996 a 31/03/1999.
rESolVE:
coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora daracY Pi-
NHEiro BraBo SaNToS, agente administrativo, matricula n° 3256979/1, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 14/11/2022 à 13/12/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 07 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 864162

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de PUBLicaÇÃo do coNtrato adMiNistratiVo 
N.º 089/2020 - HoL, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do 
estado Nº 35.150 de 14/10/2022 – ProtocoLo: 860192

onde se lê:
Vigência: 14/10/2022 a 13/10/2023
Leia-se:
Vigência: 15/10/2022 a 14/10/2023
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ
Belém, 14 de outubro de 2022

Protocolo: 864152

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°164/2022 – HoL

srP Nº102/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o forNEci-
MENTo dE SElaNTE dUral EM GEl, visando atender as necessidades 
institucionais do Hospital Ophir Loyola – HOL, conforme especificações, 
prazos e quantidades dispostas no Termo de referência, anexo ao Edital 
do certame
data: 27/10/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 14 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 864149

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 097/2022 - irP
Processo nº 2022/520.619
objeto: aquisição de BioMBoS.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
ESfEra MaSTEr coMErcial EirEli - EPP
Valor Total da licitação: r$ 247.900,00
Belém, 30 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 864033
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HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2022 - irP
Processo nº 2022/108207
objeto: aQUiSiÇÃo dE orTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
(oPME’S) para realização de exames e procedimentos de NEUrorradio-
loGia iNTErVENcioNiSTa para atender ao período de 12 Meses.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
BioSaUdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda: r$ 149.400,00
laiBo MEdical ProdUToS MEdicoS HoSPiTalarES EirEli: r$ 
28.766,00
MaSTErMEdic coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda: r$ 
9.927,80
NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda – ME: r$ 2.600,00
SEllMEd ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda: r$ 64.344,80
Valor Total da licitação: r$ 255.038,60
Belém, 30 de Setembro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 864096

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
PUBLicaÇÃo do terMo de rerrattFicaÇÃo À ata 

de reGistro de PreÇo N° o41/2022-HoL
resolve:
tornar sem efeito a publicação de Protocolo: 861313, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 35.143 de 06/10/2022, da empresa:
call MEd coMÉrciodE MEdicaMENToS E rEPrESENTaÇÃo lTda
Processo nº 2022/248821
Belém, 14 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 864180

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 025/2022 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 39/2022

Processo nº. 2022/108207
forNEcEdor: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda – ME
Valor Total: r$ 2.600,00
data de assinatura: 05/10/2022
ViGÊNcia: 05/10/2022 a 04/10/2023
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE orTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
(oPME’S) para realização de exames e procedimentos de NEUrorradio-
loGia iNTErVENcioNiSTa, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
20 cateter diagnóstico PiGTail 5f, 100cm centimetrado UNd 20 r$ 130,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 864081

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 025/2022 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 39/2022

Processo nº. 2022/108207
forNEcEdor: SEllMEd ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 64.344,80
data de assinatura: 05/10/2022
ViGÊNcia: 05/10/2022 a 04/10/2023
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE orTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
(oPME’S) para realização de exames e procedimentos de NEUrorradio-
loGia iNTErVENcioNiSTa, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

1 SiSTEMa iNTrodUTor “PioNEEr” UNd 120 r$ 33,99

2 fio GUia Hidrofilico “ UlTraSKiN” UNd 160 r$ 68,99

3 fio GUia Hidrofilico “ UlTraSKiN” UNd 100 r$ 69,99

8 caTETEr diaGNoSTico UNd 300 r$ 123,99

15 caTETEr diaGNoSTico UNd 10 r$ 69,99

22 caTETEr MiKaElSoN UNd 20 r$ 150,59

26 diSPoSiTiVo UTiliZado Para iNSUflar BalÃo UNd 10 131,99

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 864084

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 025/2022 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 39/2022

Processo nº. 2022/108207
forNEcEdor: laiBo MEdical ProdUToS MEdicoS HoSPiTalarES EirEli
Valor Total: r$ 28.766,00
data de assinatura: 05/10/2022
ViGÊNcia: 05/10/2022 a 04/10/2023
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE orTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
(oPME’S) para realização de exames e procedimentos de NEUrorradio-
loGia iNTErVENcioNiSTa, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
14 cateter diagnóstico cobra ii, 5f, 80cM UNd 50 r$ 100,00
16 cateter diagnóstico, tipo HEadHUNTEr 5f, 100cm UNd 40 r$ 110,00
18 cateter diagnóstico tipo SiMMoNS curvo ii 5f, estéril, 100cm UNd 120 r$ 110,00

19 cateter diagnóstico tipo SiMMoNS, curvo i, 5f, 100cm compri-
mento com cobertura hidrofílica UNd 40 r$ 110,00

21 cateter diagnóstico PiGTail 5f , 100cm UNd 20 r$ 88,30

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 864074

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 025/2022 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 39/2022

Processo nº. 2022/108207
forNEcEdor: MaSTErMEdic coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda
Valor Total: r$ 9.927,80
data de assinatura: 05/10/2022
ViGÊNcia: 05/10/2022 a 04/10/2023
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE orTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
(oPME’S) para realização de exames e procedimentos de NEUrorradio-
loGia iNTErVENcioNiSTa, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
9 cateter diagnóstico vertebral 4f, 100cm, estéril UNd 20 r$ 244,72
17 cateter diagnóstico tipo HEadHUNTEr 4f, 100cm UNd 20 r$ 251,67

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 864078

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 025/2022 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 39/2022

Processo nº. 2022/108207
forNEcEdor: BioSaUdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 149.400,00
data de assinatura: 05/10/2022
ViGÊNcia: 05/10/2022 a 04/10/2023
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE orTESES, PrÓTESES E MaTEriaiS ESPEciaiS 
(oPME’S) para realização de exames e procedimentos de NEUrorradio-
loGia iNTErVENcioNiSTa, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
4 Fio Guia J 0,035 x 180CM SCW Teflonado EPTCA UNd 70 r$ 120,00
7 Fio Guia 0,38 x 260 Amplatz S. Stiff Stiff Boston UNd 50 r$ 300,00
23 Microcateter Magic 1.2fM BalT UNd 40 r$ 3.150,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 864071

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos 
Nº 059/2022 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 97/2022

Processo nº. 2022/520.619
forNEcEdor: ESfEra MaSTEr coMErcial EirEli - EPP
Valor Total: r$ 247.900,00
data de assinatura: 06/10/2022
ViGÊNcia: 06/10/2022 a 05/10/2023
oBJETo: aquisição de BioMBoS, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
1 Biombo: ofertamos o modelo: 1,99X1,85 c/ 2 HaSTES UNd 100 r$ 2.479,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 864027

Portaria Nº 820/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1317124 de 
13/10/2022.
rESolVE:
i - dEclarar com base no art. 58 da lei nº 5.810 de 24/01/1994 a Va-
cância do cargo Enfermeiro, exercido pela servidora ZiZElda loPES 
liMa dE MElo, matricula 345334/2, Estatutário não Estável, a partir de 
09/10/2021, por motivo de falecimento.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 09/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 864251
Portaria Nº 819/2022 – 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 que dispõe o Parágrafo Único do art. 91 da lei n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação dos registros 
civil de Nascimento nº 066852 01 55 2022 1 00302 023 0320456 67 e o 
processo nº 2022/1115912;
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rESolVE:
coNcEdEr ao servidor lUcaS diaS dE frEiTaS matricula nº 5900089/2, 
ocupante do cargo Médico, lotado no centro de Neurologia, 20 (vinte) dias 
de licença paternidade, no período de 27/08 a 15/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 14 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 864309
..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 953/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1004568
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora caMila NEGrÃo MoNTEiro, matrícula: 
5980457, cargo: assessora de Gestão da Qualidade e Segurança, lota-
do na NÚclEo dE GESTÃo dE QUalidadE E SEGUraNÇa - NGQS, Telefone 
(91) 4009-0313///98117-3658, E-mail: camila.negrao@santacasa.pa.gov.
br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 262/2022/fScMP, oriundo 
da Inexigibilidade Nº 031/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MI-
SEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa aSaS aSSociaÇÃo SÊNior 
dE aPoio À SaÚdE lTda, cNPJ: 23.371.022/0001-63, tendo como objeto 
a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE dESEN-
VolViMENTo dE PESSoaS E forMaÇÃo PErMaNENTE Para MiNiSTrar o 
cUrSo dE coMUNicaÇÃo difÍcil EM SaÚdE - cdS.
ii - dESiGNar a servidora rEGiNa cÉlia riBEiro BaSToS, Matrícu-
la: 54195114, cargo: assistente administrativo, lotada na NÚclEo dE 
GESTÃo dE QUalidadE E SEGUraNÇa - NGQS, Telefone (91) 4009-
0313, regina.bastos@santasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, exer-
cer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 864199

coNtrato
coNtrato: 262/2022/FscMP

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE 
dESENVolViMENTo dE PESSoaS E forMaÇÃo PErMaNENTE Para Mi-
NiSTrar o cUrSo dE coMUNicaÇÃo difÍcil EM SaÚdE - cdS.
data de assinatura: 03/10/2022
Vigência: 03/10/2022 a 03/10/2023
TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 031/2022/fScMP - PaE Nº 
2022/1004568
Valor: r$ 163.960,00
orçamento: fUNcioNaiS ProGraMáTicaS: 10.302.1507.8883 e 
10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0269, 0261, e nos seus respectivos 
superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
contratada: aSaS aSSociaÇÃo SÊNior dE aPoio À SaÚdE lTda, cNPJ/
Mf n.º 23.371.022/0001-63
Endereço: rua Teodoro Sampaio, nº 744 – conjunto 45, Bairro Pinheiros, 
São Paulo/SP, cEP 05.406-000, Telefone: (11)98840-3064///3714-0037, 
(11) 99402-4836
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864193

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 196/2021/FscMP
PreGÃo eLetrÔNico N. º 050/2021/FscMP - 

Pae Nº 2021/638442
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Renovação de Pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 06/10/2022 a 05/10/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
n.º 8.666/93, cujo objeto é a contratação de Empresa de Prestação de 
Serviço Médico de cirurgia oftalmológica para retinopatia da Prematuri-
dade para atendimento aos recém-nascidos do Sistema Único de Saúde 
– SUS, na fScMP.
data da assinatura: 06/10/2022
fUNcioNaiS ProGraMáTicaS: 10.302.1507.8288;foNTES dE rEcUr-
SoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936, 01500000001, 
01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 e seus respec-
tivos superavits; ElEMENTo dE dESPESa: 339039

contratada: rETiNa SErViÇoS MÉdicoS lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 
21.948.835/0001-48
Endereço: av. Euclides da cunha nº 573, sala 07, Bairro Santa rita, Ma-
capá/aP, cEP: 68.901-257, Telefone (96) 99177-8402 / (96) 98403-4093
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864526
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 180/2021/FscMP
PreGÃo eLetrÔNico srP N. º 043/2021/FscMP - 

Pae Nº 2021/327757
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 06/10/2022 a 03/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, para os itens 23, 34 e 60, sendo que, para o 
item 35 somente de prazo para consumir saldo restante, cujo objeto é a 
compra de medicamentos diversos (comprimidos), consoante dispõe, res-
pectivamente, o artigo 57, §1º, inciso iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e 
§ 1º, ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 06/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: M.M. loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º 105.109.384/0001-07
Endereço: rod. augusto Montenegro, Km 23, n° 1331, Bairro: agulha, Be-
lém/Pará, cEP: 66.811-000, Telefone: (91)3201-1000 / 98191-0126
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864541
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 185/2021/FscMP
PreGÃo eLetrÔNico srP N. º 043/2021/FscMP - 

Pae Nº 2021/327757
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 06/10/2022 a 03/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, cujo objeto é a compra de medicamentos diver-
sos (comprimidos), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, 
inciso iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, ambos da lei federal n.º 
8.666/93
data da assinatura: 06/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: farMacÊUTica diSTriBUidora lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º 10.468.162/0001-02
Endereço: Passagem cumarú, n° 11, Bairro: Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.095-080, Telefone: (91)3223-2320/99809-8659
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864543
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 186/2021/FscMP
PreGÃo eLetrÔNico srP N. º 043/2021/FscMP - 

Pae Nº 2021/327757
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 06/10/2022 a 03/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, para os itens 04,05,06,09 e para o item 20 so-
mente de prazo para consumir o saldo restante, cujo objeto é a compra 
de medicamentos diversos (comprimidos), consoante dispõe, respectiva-
mente, o artigo 57, §1º, inciso iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, 
ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 06/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: coMErcial MoSTaErT liMiTada,
cNPJ/Mf sob o n.º 11.563.145/0001-17
Endereço: cais Santa rita 450, Galpão 0000, Bairro: São José, recife/PE, 
cEP:72.427-010, Telefone: (11)4890-2001
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864544
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terMo aditiVo: 1
coNtrato: 187/2021/FscMP

PreGÃo eLetrÔNico srP N. º 043/2021/FscMP - 
Pae Nº 2021/327757

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 06/10/2022 a 03/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, cujo objeto é a compra de medicamentos diver-
sos (comprimidos), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, 
inciso iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, ambos da lei federal n.º 
8.666/93.
data da assinatura: 06/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º 16.647.278/0001-95
Endereço: Passagem comendador Pinho, nº90 , Bairro: Sacramenta, Be-
lém/Pa, cEP: 66.083-200, Telefone: (91)3254-6701
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864545
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 190/2021/FscMP
PreGÃo eLetrÔNico srP N. º 043/2021/FscMP - 

Pae Nº 2021/327757
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 06/10/2022 a 03/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, cujo objeto é a compra de medicamentos diver-
sos (comprimidos), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, 
inciso iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, ambos da lei federal n.º 
8.666/93.
data da assinatura: 06/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º 21.581.445/0001-82
Endereço: Estrada do curuçamba, nº 50, Bairro: curuçamba, ananindeua/
Pa, cEP:67.146-263, Telefone: (91)3282-0206
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864548
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 191/2021/FscMP
PreGÃo eLetrÔNico srP N. º 043/2021/FscMP - 

Pae Nº 2021/327757
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 06/10/2022 a 03/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, cujo objeto é a compra de medicamentos diver-
sos (comprimidos), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, 
inciso iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, ambos da lei federal n.º 
8.666/93.
data da assinatura: 06/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: EXEMPlarMEd coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º 23.312.871/0001-46
Endereço: rua Sergipe 955, sala comercial, Bairro:Bela Vista, Erechim/rS, 
cEP:99704-080, Telefone:(54)3712-3655/3712-1129
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864549
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 192/2021/FscMP
PreGÃo eLetrÔNico srP N. º 043/2021/FscMP - 

Pae Nº 2021/327757
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 06/10/2022 a 03/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, cujo objeto é a compra de medicamentos diver-
sos (comprimidos), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, 
inciso iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, ambos da lei federal n.º 
8.666/93.

data da assinatura: 06/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalar-lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º 32.137.731/0001-70
Endereço: av. romulo Maiorana, n° 1792-a, Bairro: Marco, cEP:66.093-
005, Telefone: (91)3353-8889/98356-3301
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864550
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 194/2021/FscMP
PreGÃo eLetrÔNico srP N. º 043/2021/FscMP - 

Pae Nº 2021/327757
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 06/10/2022 a 03/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, cujo objeto é a compra de medicamentos diver-
sos (comprimidos), consoante dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, 
inciso iV e artigo 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, ambos da lei federal n.º 
8.666/93.
data da assinatura: 06/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: PoNToMEdi diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º 37.374.797/0001-05
Endereço: rua Quadra, 13, SN, Bairro: orla oeste, Porto Nacional/To, 
cEP: 77.500-000, Telefone:(63)4141-2151
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864551

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 33/2022

Às 10:11 horas do dia 03 de outubro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/272458, Pregão SrP nº 33/2022.
Empresa vencedora: BraSfarMa coMErcio dE MEdicaMENToS lTda - 
00.799.666/0001-51
iTEM: 23
Valor Global: r$ 5.400,00
Empresa vencedora: f cardoSo E cia lTda -04.949.905/0001-63
iTENS: 14,27,31,32,49,58.
Valor Global: r$ 16.060,00
Empresa vencedora: call MEd coMErcio dE MEdicaMENToS E rEPrE-
SENTacao lTda - 05.106.015/0001-52
iTEM: 24.
Valor Global: r$ 65.670,00
Empresa vencedora: cirUrGica MoNTEBEllo lTda - 08.674.752/0001-40
iTENS: 3,42,64.
Valor Global: r$ 34.125,00
Empresa vencedora: Elfa MEdicaMENToS S.a - 09.053.134/0001-45
iTENS: 4,5,6,9,20.
Valor Global: 287.742,50
Empresa vencedora: ar fiorENZaNo diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS lTda - 10.869.890/0001-26
iTENS: 35,66
Valor Global: r$ 12.900,00
Empresa vencedora: GoldENPlUS - coMErcio dE MEdicaMENToS E 
ProdUToS HoSPiTalarES lTda - 17.472.278/0001-64
iTENS: 1,11,22,45,47,65,73
Valor Global: r$ 21.233,00
Empresa vencedora: UNi HoSPiTalar cEara lTda - 21.595.464/0001-68
iTENS: 71,74,86
Valor Global: 1.475,00
Empresa vencedora: diSTriBUidora dE MEdicaMENToS BacKES EirE-
li - 25.279.552/0001-01
iTENS: 17,19,29,33,67,76,87.
Valor Global: r$ 20.430,00
Empresa vencedora: dESafio farMa diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS EirEli - 28.766.510/0001-93
iTENS: 2,7,8,10,12,15,25,28,30,34,36,37,43,44,53,55,60,68,69,72,78,80,82.
Valor Global: r$ 115.637,50
Empresa vencedora: a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E 
ProdUToS HoSPiTalar lTda - 32.137.731/0001-70
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iTENS: 13,26,41,50,54,56,57
Valor Global: r$ 189.495,00
Empresa vencedora: diSTriBUidora dE MEdicaMENToS iNTraMEd 
lTda - 42.529.374/0001-49
iTENS: 46,48,51,52,59,61,63,70,79,85.
Valor Global: r$ 121.573,50
itens fracassados: 18,21,39,40,62,75,83
itens desertos : 16,38,77,84
Tiago de lima ribeiro
Presidente do Núcleo de licitações /fScMP

Protocolo: 864110

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 031/2022
Valor: r$163.960,00
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE 
dESENVolViMENTo dE PESSoaS E forMaÇÃo PErMaNENTE Para Mi-
NiSTrar o cUrSo dE coMUNicaÇÃo difÍcil EM SaÚdE - cdS
data de assinatura: 03/10/2022
PaE Nº 2022/1004568
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8883 e 10.302.1507.8288;
fonte de recurso: 0101, 0103, 0269, 0261, e nos seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339039.
coNTraTada: aSaS aSSociaÇÃo SÊNior dE aPoio À SaÚdE 
lTda; cNPJ/Mf: 23.371.022/0001-63
ENdErEÇo: rua Teodoro Sampaio nº 744 – conjunto 45, Bairro: Pinheiros, 
São Paulo/SP, cEP 05.406-000, Telefone: (11)98840-3064/// 3714-0037
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864194

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 031/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE 
dESENVolViMENTo dE PESSoaS E forMaÇÃo PErMaNENTE Para Mi-
NiSTrar o cUrSo dE coMUNicaÇÃo difÍcil EM SaÚdE - cdS
coNTraTada: aSaS aSSociaÇÃo SÊNior dE aPoio À SaÚdE lTda; 
cNPJ/Mf: 23.371.022/0001-63
data: 03/10/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864197

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.114/2022 - GaBiNete/aJUr/HeMoPa,
 de 07 de oUtUBro de 2022

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará suas atri-
buições legais,
considerando a sindicância que está sendo realizada pelo 8° Batalhão de 
Engenharia e Construção – BEC do Exército Brasileiro, a fim de averiguar 
possível identificação do emissor do e-mail seccom8bec@gmail.com, em 
fase de averiguação, aguardando laudo técnico da seção de informática.
considerando as informações constantes nos autos dos Processos adminis-
trativos Eletrônicos nº 2022/959721 e 2022/943085, bem como a neces-
sidade da conclusão da diligência acima citada, considerada imprescindível 
para a correta resolução do caso concreto, sob a responsabilidade da refe-
rida comissão de Sindicância.
rESolVE,
i – SoBrESTar o prazo da Sindicância referente ao Processo nº 
2022/959721, publicada através da PorTaria Nº 878/2022 –GaPrE/
aJUr/HEMoPa de 08 de agosto de 2022, pelo período de 05/10/2022 a 
15/11/2022;
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 7 de outubro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 864100
Portaria Nº 1126/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 13 de oUtUBro de 2022.
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/1312942;

rESolVE:
i - conceder 08 (oito) dias de licença falecimento a servidora liane cecilia 
de Souza rocha, matrícula nº 5437580/1, ocupante do cargo de auxiliar 
de administração, lotada na Gerência de captação de doadores, por faleci-
mento da sua irmã, no período de 02 a 09 de outubro de 2022, nos termos 
do art. 72, inciso iii, da lei Estadual nº 5.510/94.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
HEMoPa - Pará, 13 de outubro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 864216

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1127/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
13 de oUtUBro de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/1315754 da 
servidora Taissa Vieira amador;
r E S o l V E:
  i - conceder licença Maternidade, a servidora Taissa Vieira amador, car-
go: diretora, matrícula nº 5946777/1, lotada no (a) diretoria de adminis-
tração de finanças, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, de acordo com o que dispõe o artigo 88, da lei 5.810 de 
24 de janeiro de 1994, e Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 
2009, a contar de 13 de outubro de 2022 a 10 de abril de 2023.
  ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará-HEMoPa, em 13 de outubro de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 864213

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 102/2022 decorreNte de 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 034/ sesPa/2022 - Processo 

adMiNistratiVo N° 2022/1260517.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ sob o nº 04.307.650/0012-98, com sede na rua Tancredo Neves, 
337, bairro São diogo i, cEP 29163-267 – serra/ES, neste ato representa-
da por seu representante legal MariaNa lUcci dE oliVEira portador da 
cédula de identidade nº. 28.797.194-6 cPf/Mf sob o nº. 269.059.828-06, 
doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de Medicamentos 
do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf).
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:
Projeto atividade: 10302150782880000 e 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 1.466.878,00 
(um milhão quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e setenta e oito 
reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora Marineide Souza Bastos, Matricula funcional 7000723.
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
Mariana lucci de oliveira -oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS 
HoSPiTalarES E oNcolÓGicoS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 864388

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2022-HeMoPa

a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – 
HEMoPa comunica que realizará a reabertura da licitação na Modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por 
loTE , modo de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços 
de Vigilância armada, composto de 16 (dezesseis) Postos de Vigilância em 
regime diurno, Noturno e 24 Horas.
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Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 27/10/2022
Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103006361
Natureza de despesa: 339037
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 864119
PreGÃo eLetrÔNico Nº 082/2022-HeMoPa
Processo eLetroNico Nº 2022/1213552

a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HEMo-
Pa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNico pelo 
critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de MicrocUVETa em plástico inquebrável, descartá-
vel, para coleta de volume preciso de sangue, para dosagem automática 
de hemoglobina com cESSÃo de equipamentos em regime de coModaTo, 
sem ônus para fundação Hemopa, para serem utilizados na Sede e Hemor-
rede da fundação, pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 01/11/2022
Hora da aBErTUra: 09 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho:  10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: : 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 864201
PreGÃo eLetrÔNico Nº 086/2022-HeMoPa

a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HEMo-
Pa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNico pelo 
critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de MicroSEriNGaS E diSPENSadorES Para USo EM 
PlacaS Hla/TEraSaKi dE 60 PoÇoS Para rEaliZaÇÃo dE EXaME Pro-
Va crUZada PrÉ-TraNSPlaNTE rENal, para serem utilizados na Geren-
cia de imunogenética da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 31/10/2022
Hora da aBErTUra: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782880000, 10302150788790000 e 
10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000,0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 864237

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 067/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 
Eletrônico 2022/1043879 - Pregão Eletrônico Nº 067/2022 para contratação 
de empresa especializada para o fornecimento e instalação de painéis 
confeccionados para atender a unidade de coleta localizada no Shopping 
Metrópole ananindeua e o Hemocentro coordenador Belém.
GrUPo ÚNico - EMPrESa: aNdradE alcaNTara coMErcio dE GENE-
roS aliMENTicioS lTda – cNPJ: 27.934.956/0001-17, r$ 17.372,50 
(dezessete mil, trezentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/1043879 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 14 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 864195
PreGÃo eLetrÔNico Nº 081/2022-HeMoPa

(eM GraU de rePetiÇÃo)
Processo eLetroNico Nº 2022/1043525

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 
28/03/2022, torna público que a sessão do Pregão Eletrônico nº 081/2022 
aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS lEiTE EM PÓ iNTEGral ViTaMiNado, 
da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE, restou fracaSSado pela 2ª vez.
os autos do Processo administrativo Eletrônico estão à disposição dos in-
teressados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 14 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 864178

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 1128/2022
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  339033 800,00
10122129783380000  269  339036 400,00
observação: Nº do Processo: 2022/1301022  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 864205

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1121 de 13 de oUtUBro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1302097/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdia-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no dia 
22/10/2022.
  fErNaNdo daMiÃo PiNTo, cPf: 169578302-68, Téc. Manut./GEMaN, 
MaT.: , 0,5 diaria e alVaro lUiZ SErrÃo doS SaNToS, cPf: 184249882-
72, ag. Port./coloG, MaT. 55940731, 0,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864105
Portaria Nº 1122 de 13 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1303882/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  coN-
dUZir TÉcNicoS E EQUiPaMENToS dE aPoio a caMPaNHa EXTErNa No 
MUNiciPio dE BENEidES/Pa No dia 17/10/2022.
  Eloi MarTiNS PiMENTEl, cPf: 453030962-20, Motorista /GETra, MaT.: 
55587511, 0,5 diaria e MarcElo SaNToS dE liMa, cPf: 480592182-04, 
Motorista/GETra, MaT.: 54263241, 0,5 diaria
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864109
Portaria Nº 1118 de 13 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1296414/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdia-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no dia 
19/10/2022.
  fErNaNdo daMiÃo PiNTo, cPf: 169578302-68, Téc. Manut./GEMaN, 
MaT.: , 0,5 diaria e iNaldo MarTiNS doS SaNToS, cPf: 568.035.242-72, 
ag. de Port./coloG, MaT.: 541908661, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864080
Portaria Nº 1117 de 11 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1303459/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa no dia 
11/10/2022.
SilVio SaNToS ViEira, cPf: 402271112-49, Motorista/GETra, MaT.: 
54188494, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864068
Portaria Nº 1120 de 13 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1294561/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar MaNUTENÇÕES PrEVENTiVaS E corrETiVaS EM EQUi-
PaMENToS UTiliZadoS No HEMocENTro rEGioNal dE SaNTarEM/Pa E 
No HEMoNÚclEo dE alTaMira/Pa no período de 14 a 23/11/2022.
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daNiEl aUGUSTo fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, MaT.: 3255212, 9,5 diarias e caloS fariaS PacHE-
co, cPf: 243266232-68, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 577146671, 9,5 dia-
rias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864098
Portaria Nº 1119 de 13 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1268517/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdida-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE ParaGoMiNaS/Pa  no 
período de 21 a 23/10/2022.
caloS fariaS PacHEco, cPf: 243266232-68, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 
577146671, 2,5 diarias.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864085
Portaria Nº 1108 de 11 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1217263/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar HEMoViGilÂNcia NoS HoSPiTaiS MUNiciPaiS dE 
Eldorado doS caraJáS/Pa  E cUrioNÓPoliS/Pa no dia de 14/10/2022.
  PaUlo GaBY alMEida, cPf: 400860382-49, Motorista/cHr-MaB, MaT.: 
5594202, 0,5 diaria, rENaTa EllEN doS SaNToS, cPf: 036050091-90, 
Enfermeira/cHr-MaB, MaT.: 5955480, 0,5 diaria e alaNE SaNToS alVES, 
cPf: 869120382-04, Enfermeira/cHr-MaB, MaT.: 5957925, 0,5..
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864035
Portaria Nº 1116 de 11 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1301550/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar aUdiToria iNTErNa No HEMocENTro rEGioNal dE 
caSTaNHal/Pa no dia 11/10/2022.
MariNEidE SoUZa BaSToS , cPf: 186379652-53, farmac.Bioq./GEHEc, 
MaT.: 7000723, 0,5 diaria.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864030
Portaria Nº 1109 de 11 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1279636/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar do SEMiNário “a HEMoTEraPia do fUTUro E 
SEUS dESafioS” No MUNiciPio dE BElÉM/Pa no dia período de  07 e  
12/11/2022.
  rEGiaNE cHaMoN aVaNciNi iZaiaS, cPf: 743845112-72, Biomedica/
cHr-MaB, MaT.: 5947425, 5,5 diaria.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  11 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864055
Portaria Nº 1123 de 14 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1216725/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 24/09/2022.
 criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 851074112-15, Téc. em Enf./GE-
cod, MaT.: 5854296, 0,5 diaria, daNiEllE cordEiro da cUNHa, cPf: 
013130692-80, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5957184, 0,5 diaria, PaSco-
al MElo MalcHEr JUNior, cPf: 742334752-34, Téc. Enferm./GEcod, 
MaT.: 5957182, 0,5 diaria, e SHEila criSTiNa liNS SoarES SilVa, cPf: 
027147514-58, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5960863, 0,5 diaria.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864230

Portaria Nº 1124 de 14 de oUtUBro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1311615/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE BraGaNÇa/Pa no dia  
17/10/2022 .
lUiZ EMaNUEl UrSUliNo dE fEaNÇa, cPf: 146.353.302-06, Motorista/
GETra, MaT.: 541949162, 0,5 diaria.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864234
Portaria Nº 1125 de 14 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1287120/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdia-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no dia 
15/10/2022.
  fErNaNdo daMiÃo PiNTo, cPf: 169578302-68, Téc. Manut./GEMaN, 
MaT.: , 0,5 diaria e alVaro lUiZ SErrÃo doS SaNToS, cPf: 184249882-
72, ag. Port./coloG, MaT. 55940731, 0,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 864308

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 93/22
Nome: aNGElica do Socorro loPES da SilVa
Matrícula: 5955029/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 08/06/2022 a 22/06/2022

Protocolo: 864170
Laudo: 201/22
Nome: MarlY Malafaia BraNdao
Matrícula: 5944100/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 18/08/2022 a 01/09/2022

Protocolo: 864171
Laudo: 205/22
Nome: JUliaNa liSBoa MarTiNS
Matrícula: 5959915/2
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 22/08/2022 a 26/08/2022

Protocolo: 864172
Laudo: 214/22
Nome: lariSSa dE caSTro PirES carNEiro
Matrícula: 5894634/2
cargo/lotação: fisioterapeuta/fHcGV
Período: 17/09/2022 a 23/09/2022

Protocolo: 864174
Laudo: 215/22
Nome: aNa JESSica BarBoSa da SilVa
Matrícula: 5959415/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 15/09/2022 a 20/09/2022

Protocolo: 864175
Laudo: 218/22
Nome: claYNEr dE caSTro rEGo
Matrícula: 5884276/2
cargo/lotação: Enfermeiro/fHcGV
Período: 19/09/2022 a 23/09/2022

Protocolo: 864176
Laudo: 219/22
Nome: carloS diEGo liSBoa carNEiro
Matrícula: 5928509/2
cargo/lotação: fisioterapeuta/fHcGV
Período: 23/09/2022 a 26/09/2022

Protocolo: 864177
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errata
.

errata
Na PUBLicaÇÃo do coNtrato Nº 88/2022, No doe Nº 35.136 de 

30/09/2022, QUe PUBLicoU o NÚMero da PUBLicaÇÃo Nº 859404.
oNde se LÊ:
coNTraTo Nº 88/2022
Leia-se:
coNTraTo Nº 276/2022
contratado
NoME: SciTEH ProdUToS MÉdicoS S/a
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 864198

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 2°
data da assinatura: 14/10/2022.
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo 
de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato n° 
143/2022.
contrato: 143/2022
Exercício: 2022
contratado: M M SoUZa EPP
Endereço: aV. coNSElHEiro fUrTado, Nº 1378.
cEP: 66035-435
Telefone: (91) 98118-5658
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa.

Protocolo: 864114

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 144/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços continuados, com dedicação de mão de obra 
de maqueiro, para atender às necessidades da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna e da clínica de Hemodiálise dr. Montei-
ro Leite, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 07/11/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 864089
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 154/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, por 
meio de desinsetização e desratização, descupinização, com fornecimento 
de material e mão de obra qualificada, nas dependências internas e exter-
nas das Unidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna - fPEHcGV e do centro de Hemodiálise Monteiro leite - cHMl, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital para fornecimento 
nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 08/11/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 864375
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 150/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Marcapassos, com ma-
terial da marca Biotronik, para realização de procedimentos cardíacos em 
pacientes do SUS, com assistência técnica durante o implante e a avaliação 
ambulatorial de pacientes com marcapasso implantado, por um período de 
06 (seis) meses, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna - FPEHCGV, conforme especificações do Termo de Referência - Ane-
xo i, o qual é parte integrante do Edital, para fornecimento nos prazos e 
condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 04/11/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 864311

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado do PreGÃo eLetrÔNico Nº 139/FHcGV/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de impermeabilização, com reparos estruturais e fornecimento integral de 
mão de obra técnica, materiais, ferramentas e suporte técnico, a ser exe-
cutado nos reservatórios de água, sendo 02 (duas) cisternas e 02 (duas) 
caixas d’água suspensas, localizadas no prédio da fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de impermeabilização, 

com reparos estruturais e fornecimento integral 
de mão de obra técnica, materiais, a ser execu-
tado nos reservatórios de água, localizadas no 
prédio da fundação Pública Estadual Hospital 

de clínicas Gaspar Vianna.
 

1 liciTaÇÃo dESErTa

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 139 /fHcGV/2022:
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 864495

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 108/2022
Valor r$ 7.000,00 (Sete Mil reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 29/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269, 0103, 0149, 0261 e suas respectivas subfontes 
e superávits.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: M r BioMÉdica rio PrETo lTda
Endereço: av. Murchid Homsi, 2313 – Bairro: Jardim Santa Maria.
SÃo JoSÉ do rio PrETo – SÃo PaUlo – cEP: 15.080-210
fone: (17)3227-3234
E-mail: MrBioMEdica@TErra.coM.Br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 864139

.

.

diÁria
.

Portaria N° 580, de 11 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
considerando os termos do art. 11 do decreto nº 734 de 07 de abril de 
1992 e suas alterações;
PaE: 2022/1081359.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(s) servidor(es) da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna - fHcGV, abaixo elencado(s) 04 (quatro) diárias 
correspondente ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para a cidade de 
fortaleza/cE, no período de 04/10/2022 a 07/10/2022, para participação 
no “16º Jornada Norte - Nordeste de centro cirurgico e cME – aBEN / 
cEara”.

MatricULa NoMe carGo cPF

115487/1 orNilda BEZErra BaNdEira ENfErMEiro 246.135.502-97

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

Protocolo: 864168

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Nº de dias: 20 (vinte) dias
Nome: daNilo Jordao liMa dE alMEida
Matrícula: 5963675/1
cargo/lotação: aux. administrativo/fHcGV
Período: 24/09/2022 a 13/10/2022
N° da certidão: 065656 01 55 2022 1 01651 156 0747205 12

Protocolo: 864169
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 395 de 05 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
WaVYlla frEiTaS PiNHEiro  – MaT. 5967140-1, fiSioTEraPEUTa
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 24 À 25/08/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Portaria Nº 409 de 23 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
WaVYlla frEiTaS PiNHEiro  – MaT. 5967140-1, fiSioTEraPEUTa
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 12/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 864599
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
laudo Médico nº 95274/2022
Nome: EUdil aSSUNÇÃo Barra
id. funcional: 3278034/1
lotação: Gabinete do Secretário
cargo: auxiliar de Portaria
Número de dias: 135 (cento e trinta e cinco)
Período de afastamento: 08.09.2022 a 20.01.2023

Protocolo: 864396

LiceNÇa PrÊMio
.

assunto: Licença Prêmio
Portaria Nº 387 de 13 de oUtUBro de 2022

Servidor (a): NElSoN alVES TEiXEira
id. funcional: 3278271/1
cargo: Braçal
Período: 16.09.2022 a 13.01.2023
Nº de dias: 60 (sessenta)
Triênios: 27/02/2013 a 26/02/2016 e 27/02/2016 a 26/02/2019
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 864387

.

.

errata
.

errata de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio 049/2020.

errata de PUBLicada No doe. 35.149 de 13/10/2022
onde se lê: Nº. do Termo: 1º
Leia-se: Nº do Termo: 7º
onde se lê: inic. de Vig.: 11/10/2022
Leia-se: inic. de Vig.: 12/10/2022
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 864412

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

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

coNtrato N°: 044/2021
Processo N°: 2019/496450 aNeXoN°: 2022/272892

JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 044/2021 é decorrente de solici-
tação feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e 
“b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN 
para a elaboração do presente termo.

Valor do coNTraTo: r$ 30.471.750,37 (trinta milhões, quatrocentos e 
setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos).
Valor acrEScido: r$ 7.361.611,07 (sete milhões, trezentos e sessenta 
e um mil, seiscentos e onze reais e sete centavos).
Valor SUPriMido: r$ 354.874,83 (trezentos e cinquenta e quatro mil, 
oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 7.006.736,24 (sete milhões, seis 
mil, setecentos e trinta seis reais e vinte e quatro centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 37.478.486,61 (trinta e sete milhões, 
quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos oitenta e seis reais e ses-
senta e um centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da despesa: 449051; fonte de re-
curso: 0157000000; origem do recurso: cidE; Pi: 206PaV430Ml.
daTa da aSSiNaTUra: 11/10/2022.
NoME: B. a. MEio aMBiENTE lTda.
cNPJ: 07.593.016/0004-47.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 864415

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do coNVÊNio: 021/2021  Processo Nº 2021/518040
Nº. do terMo: 3º  data de assiNatUra: 06/10/2022

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 021/2021 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 157 (cento e cinquenta e sete) dias inic. de Vig.: 12/10/2022 T. 
Vig.: 17/03/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria daS BarrEiraS. cNPJ 
nº: 10.249.381/0001-09.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 864525
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 078/2022  Processo Nº 2021/1456896

Nº. do terMo: 1º  data de assiNatUra: 03/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 078/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Uru-
ará, através do ofício n° 012/2022 - aProJ (seq.68), Para a conclusão dos 
procedimentos legais e o cumprimento da finalidade do convênio. A pror-
rogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na 
cláusula Quinta, item 5.1, alínea “j”, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 12/10/2022 T. Vig.: 
08/02/2023.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará - cNPJ nº: 34.593.541/0001-92.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 864523

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo N° 721698 reFereNte ao coNtrato 
033/2021-cPH, PUBLicado No doe Nº 34.751 de 28/10/2021.
onde se lê: fonte/Natureza: 0101 e 0130/449051
Leia-se: fonte/Natureza: 0101 e 0301/449051

Protocolo: 864564

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNtrato: 017/2022

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato nº 017/2022 - cPH, que por sua vez tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de 
obras e serviços de engenharia para o desmembramento dos circuitos elé-
tricos (separação das instalações elétricas entre os andares térreo e supe-
rior) do Terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto.
data de assinatura: 13/10/2022
Vigência: O contrato nº 017/2022-CPH fica prorrogado por 108 (cento e 
oito) dias, iniciando-se a prorrogação em 15/10/2022 e findando-se em 
01/02/2023.
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
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Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0301/449051
cNPJ: 21.449.409/0001-60 - PoTErE ENGENHaria lTda.
Endereço: Travessa WE 6ª, conjunto Guajará, nº 1931 ,cEP: 67.143-400, 
bairro conqueiro, município ananindeua, Estado do Pará, com telefone de 
contato (91) 98404-7637 e email: contato@potere.eng.br
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 864534

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 024/2022-cPH
1º terMo de aPostiLaMeNto

assinatura: 07/10/2022
Empresa: Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n.º 20.792.591/0001-94.
Justificativa: O Contrato nº 024/2022-CPH sofrerá alteração em seu 
prazo de 18 (dezoito) meses, com início em 01/11/2022 e término em 
30/04/2024.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 864137

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito os termos da publicação n° 862452, referente ao 
1° apostilamento do contrato 024/2022-cPH, publicado no doE n° 35.147 
de 11 de outubro de 2022.

Protocolo: 864167

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da aUtoriZaÇÃo: 65/2022.

Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – ViaÇÃo oUro E PraTa S.a.
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a 
Título Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM – caNaÃ doS 
caraJáS (Via TailÂNdia), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 010607, do Ser-
viço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual n° 3.864, de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 183,34 (cento e oitenta e três reais e trinta e 
quatro centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da 
legislação pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 16/09/2022.
denise rodrigues Brandão Pimenta
diretor (a) Geral interino - arcoN-Pa.

Protocolo: 864150
NotiFicaÇÃo

Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, re-
solve notificar o operador E. F. AIRES NAVEGAÇÃO EIRELLI-ME para que 
se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, 
sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 552/2022, em virtude 
da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para que a tramitação do 
Processo Nº To2022/0149-GTo cumpra o seu curso, sem que seja prejudi-
cado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Belém (Pa), 13 de outubro de 2022.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 864031

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 315 de 13 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 2022/603739;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;

r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores rENildo ViaNa loPES, ocupante do 
cargo de Gerente, matrícula nº 55586644/7, como fiscal Titular e lUiZ 
GUilHErME aSSiS dE MoraES, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Pública, matrícula n° 5891805/3, como fiscal Suplente, para acompanhar 
e fiscalizar o Contrato de nº 138/2022 – SEDAP, celebrado com a empresa 
localiZa VEicUloS ESPEciaiS S.a, cNPJ sob o nº 02.491.558/0001- 42.
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: 864535
Portaria Nº 318 de 14 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 2022/1193151;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor faBio aNdrE ToUrÃo, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura, matrícula nº 5899478/1, 
para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 170/2022 – 
SEdaP, celebrado com a Empresa fraNcal fEiraS E EMPrEENdiMENToS 
lTda, cNPJ sob o nº 50.230.978/0004-60;
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: 864561
Portaria Nº 316 de 14 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 2022/1271186;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor iValdo SaNToS dE SaNTaNa, ocupante do 
cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula nº 14826/1 como fiscal, para 
acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 171/2022 – SEDAP, 
celebrado com a Empresa MVU Empreendimentos lTda, cNPJ sob o nº 
03.501.530/0001-01;
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: 864344

errata
.

Na Portaria Nº 279 de 30 de aGosto de 2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.100 de 01.09.2022

SErVidor: MaNoEl NEGrÃo dE MacÊdo, MaTrÍcUla Nº 16047/1
oNde se LÊ: TriÊNio 2006/2009, PErÍodo dE GoZo: 30/11/22 a 28/01/23
Leia-se: TriÊNio 2006/2009, PErÍodo dE GoZo: 02/12/22 a 30/01/23

Protocolo: 864318

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 171/2022-sedaP
iNeXiGiBiLidade Nº 14/2022-sedaP

Processo de desPesa Nº 2022/1271186
objeto: contratação de serviços técnicos especializados para concepção, 
planejamento, coordenação, comercialização, montagem estrutural, e ge-
renciamento a projeto específico com cessão temporária, em caráter de 
exclusividade, da marca registrada “cHocolaT fESTiVal” para realiza-
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ção da edição cHocolaT fESTiVal PorTUGal – fESTiVal iNTErNacio-
Nal do cHocolaTE E cacaU, que ocorrerá no período de 20/10/2022 a 
23/10/2022, em Vila Nova de Gaia (Porto)/Portugal.
Valor Global: r$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8704; Natureza de despesa: 3390-39; fonte 
de recurso: 0335; função Programática: 20.608.1491.8704.
data assinatura: 14/10/2022.
Vigência: 14/10/2022 a 13/12/2022.
contratado: MVU EMPrEENdiMENToS lTda, cNPJ/Mf sob o nº 
03.501.530/0001-01.
Endereço: av. Soares lopes, nº 868, andar 1, sala 03 – centro, cEP: 
45.653-005, ilhéus/Ba
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 864604

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 161/2021 - sedaP
oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo Por MaiS 
12 (doZE) MESES.
PraZo dE ViGÊNcia: 02/12/2022 a 01/12/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Para o corrENTE EXErcÍcio dE 2022, aSSiM 
claSSificadoS: aÇÃo: 8338; NaTUrEZa da dESPESa: 339037; foNTE 
dE rEcUrSo: 0101; fUNcioNal ProGraMáTica: 20.122.1297.8338.
daTa dE aSSiNaTUra: 13/10/2022.
coNTraTado: SErVlidEr SErVicoS dE liMPEZa E coNSErVacao EirEli.
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: TraV. dr. MoraES 730, Vila aMaZÔNia Nº 55 (alToS) - 
Sala a - BElÉM/ Pa - cEP: 66.035-125.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 863998

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº015/2022
Processo Nº 2022/1271489-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 
2022/1271489-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 “27ª EdiÇÃo do SalÃo iNTErNacio-
Nal do  cHocolaTE E PariS 2022 - SaloN dU cHocolaT”, QUE acoN-
TEcErá dE 28/10/2022  a 01/11/2022, EM PariS, Na fraNÇa.
Valor: r$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
funcional Programática: 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte: 0335
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.
 JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 864451

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo - 015/2022
Processo Nº: 2022/1271489-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 “27ª EdiÇÃo do SalÃo iNTErNacioNal do  cHocolaTE E PariS-
SaloN dU cHocolaT”.
Valor: r$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
funcional Programática : 20.608.1491.8704
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte: 0335
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 864437

.

.

rescisÃo de coNVÊNio
.

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL do coNVÊNio Nº 
065/2022-sedaP

Processo Nº 2022/375570
Objeto: Rescisão Amigável do Convênio nº 065/2022-SEDAP fica rescindi-
do, a partir da assinatura deste Termo em conformidade com a cláusula 
Segunda do Termo de rescisão.
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPE-
cUário E da PESca/SEdaP.
convenente: MUNicÍPio dE cHaVES, Praça da Bandeira, S/N, cEP 68.880-
000, Município de chaves – Estado do Pará.
data da assinatura: 14/10/2022
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 864190

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 880/2022 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: ana rosa ferreira  oliveira carGo: chefe de Gabinete/
SEdaP MaTrÍcUla: 5932325 oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Porto/Portu-
gal e Paris/frança. oBJETiVo: representar o Sr. Secretário de Estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca na missão da feira interna-
cional de cacau e chocolate “chocolat Portugal” 2022 na cidade do Porto 
(Portugal) e assessorar o Secretário na feira internacional de cacau e 
chocolate “Saloon du chocolat de Paris”. PErÍodo: 18 a 29/10/2022. Nº 
dE diáriaS: 11 ½ (onze e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor

Protocolo: 864579
Portaria de diÁrias Nº  886/2022 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: Victor Tiago da Silva catuxo. carGo: Extencionista 
rural. MaTrÍcUla: 57174756. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: São Paulo/
SP. oBJETiVo: Participar da  Seafood latin americana, responsável pelo 
stand do estado. PErÍodo: 16 a 20/10/2022. Nº dE diáriaS:  4½ 
(quatro e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 887/2022 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: lauriano Neto da Silva carGo: Extencionista rural ii 
MaTrÍcUla:5066190. oriGEM: Santarém/Pa. dESTiNo: alenquer e Mojuí 
dos campos/Pa. oBJETiVo: acompanhar a diretoria técnica nos locais 
um Projeto do Governo do Estado com as Prefeituras. PErÍodo: 18 a 
20/10/2022. Nº dE diáriaS: 2½ (duas e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 888/2022 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: Heriberto Marques Batista Neto carGo: Extencionista 
rural ii MaTrÍcUla:5690870. oriGEM: Santarém/Pa. dESTiNo: alenquer 
e Mojuí dos campos/Pa. oBJETiVo: acompanhar a diretoria técnica nos 
locais um Projeto do Governo do Estado com as Prefeituras. PErÍodo: 18 
a 20/10/2022. Nº dE diáriaS: 2½ (duas e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 864238

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁria Nº  684/2022- BENEficiário: Jorge luiz 
coelho Magalhães.
Portaria de diÁria Nº  876/2022- BENEficiário: alino Zavarize Bis
Portaria de diÁria Nº  866/2022- BENEficiário: Sérgio Guedes 
Pereira
Portaria de diÁria Nº  869/2022- BENEficiário: Kamal Jorge 
Bastos abou El Hons
Portaria de diÁria Nº  870/2022- BENEficiário: ariolando Jorge 
lima Belfort
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade  diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP

Protocolo: 864147

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo ao terMo de FoMeNto 
Nº 03/2022-sedaP

Processo Nº 2022/1131081
objeto: rescisão Amigável do Termo de Fomento nº 03/2022-SEDAP fica 
rescindido, a partir da assinatura deste Termo em conformidade com a 
cláusula Segunda do Termo de rescisão.
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPE-
cUário E da PESca/SEdaP.
organização da Sociedade civil: Sindicato rural de Xinguara, com sede na 
avenida Gilson dantas, s/n, Parque de Exposições orlando Quagliato, cep: 
68.555-000 – Xinguara – Pa.
data da assinatura: 14/10/2022
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 864077
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1722 de 14 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
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coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 694, de 16 de 
setembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 34.484, 
de 19 de setembro de 2013, arrecadou a área de Terras denominada 
fazenda dois irmãos, localizada no Município de Goianésia do Pará, com 
área de 2.491,3717 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de 
imóveis da comarca de Goianésia do Pará sob o nº 1037, livro:  2-f, ficha 
070;
coNSidEraNdo que a área denominada fazenda dois irmãos foi ajustada 
a partir do georreferenciamento, a fim de incluir lotes para arrecadação;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/1299863.
rESolVE:
i – rETificar a área de Terras denominada faZENda doiS irMÃoS, loca-
lizada no Município de Goianésia do Pará, de uma área de 2.491,3717 ha, 
para uma área de 2.513,8223 ha (dois mil quinhentos e treze hectares, 
oitenta e dois ares e vinte e três centiares) com limites, confrontações e 
demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabora-
do pelo iTErPa, nos seguintes termos: partindo do marco M-001, de coor-
denada N =  9.567.052,87m e E = 748.789,72m deste, segue confrontan-
do com limite da fazenda São luciano de propriedade de luciano da Silva 
Barroso, com a seguinte distância  56,88 m e azimute plano 162°15’45” 
até o marco M-002, de coordenada N = 9.566.998,69m e E = 748.807,05m; 
146,39 m e azimute plano 162°15’43” até o marco M-003, de coordenada 
N = 9.566.859,26m e E = 748.851,65m; 177,79 m e azimute plano 
162°15’51” até o marco M-004, de coordenada N = 9.566.689,92m e E = 
748.905,81m; 53,38 m e azimute plano 162°15’52” até o marco M-005, de 
coordenada N = 9.566.639,08m e E = 748.922,07m; 233,71 m e azimute 
plano 162°15’46” até o marco M-006, de coordenada N = 9.566.416,48m 
e E = 748.993,27m; 83,10 m e azimute plano 162°15’38” até o marco 
M-007, de coordenada N = 9.566.337,33m e E = 749.018,59m; 114,93 m 
e azimute plano 162°15’54” até o marco M-008, de coordenada N = 
9.566.227,86m e E = 749.053,60m; deste, segue confrontando com limite 
da fazenda São luciano de propriedade de leonardo Silva Barroso, com a 
seguinte distância 0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-009, 
de coordenada N = 9.566.227,86m e E = 749.053,59m; 107,60 m e 
azimute plano 161°15’55” até o marco M-010, de coordenada N = 
9.566.125,96m e E = 749.088,15m; 73,33 m e azimute plano 161°16’07” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.566.056,51m e E = 749.111,70m; 
186,49 m e azimute plano 161°16’04” até o marco M-012, de coordenada 
N = 9.565.879,90m e E = 749.171,59m; 114,40 m e azimute plano 
161°16’02” até o marco M-013, de coordenada N = 9.565.771,56m e E = 
749.208,33m; 155,06 m e azimute plano 161°16’02” até o marco M-014, 
de coordenada N = 9.565.624,71m e E = 749.258,13m; 106,63 m e 
azimute plano 161°15’51” até o marco M-015, de coordenada N = 
9.565.523,73m e E = 749.292,38m; 170,80 m e azimute plano 161°16’05” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.565.361,98m e E = 749.347,23m; 
94,39 m e azimute plano 161°16’10” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.565.272,59m e E = 749.377,54m; 69,51 m e azimute plano 161°15’46” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.565.206,76m e E = 749.399,87m; 
93,04 m e azimute plano 162°45’25” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.565.117,90m e E = 749.427,45m; 113,13 m e azimute plano 
162°45’13” até o marco M-020, de coordenada N = 9.565.009,86m e E = 
749.460,99m; 132,89 m e azimute plano 162°45’10” até o marco M-021, 
de coordenada N = 9.564.882,95m e E = 749.500,39m; 119,92 m e 
azimute plano 162°45’21” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.564.768,42m e E = 749.535,94m; 100,74 m e azimute plano 162°45’27” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.564.672,21m e E = 749.565,80m; 
148,00 m e azimute plano 162°45’14” até o marco M-024, de coordenada 
N = 9.564.530,86m e E = 749.609,68m; 105,90 m e azimute plano 
162°45’09” até o marco M-025, de coordenada N = 9.564.429,72m e E = 
749.641,08m; 110,76 m e azimute plano 162°45’28” até o marco M-026, 
de coordenada N = 9.564.323,94m e E = 749.673,91m; 18,75 m e azimu-
te plano 162°45’13” até o marco M-027, de coordenada N = 9.564.306,03m 
e E = 749.679,47m; 141,33 m e azimute plano 161°49’50” até o marco 
M-028, de coordenada N = 9.564.171,75m e E = 749.723,54m; 101,52 m 
e azimute plano 161°50’04” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.564.075,29m e E = 749.755,19m; 183,35 m e azimute plano 161°49’55” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.563.901,08m e E = 749.812,36m; 
93,99 m e azimute plano 161°49’45” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.563.811,78m e E = 749.841,67m; 167,08 m e azimute plano 
161°49’51” até o marco M-032, de coordenada N = 9.563.653,03m e E = 
749.893,77m; 117,79 m e azimute plano 161°50’09” até o marco M-033, 
de coordenada N = 9.563.541,11m e E = 749.930,49m; 77,79 m e azimu-
te plano 161°49’42” até o marco M-034, de coordenada N = 9.563.467,20m 
e E = 749.954,75m; deste, segue confrontando com limite da fazenda São 
luciano de propriedade de leonardo Silva Barroso, com a seguinte distân-
cia 175,09 m e azimute plano 251°59’18” até o marco M-035, de coorde-
nada N = 9.563.413,06m e E = 749.788,24m; 105,49 m e azimute plano 
251°59’34” até o marco M-036, de coordenada N = 9.563.380,45m e E = 

749.687,92m; 291,81 m e azimute plano 251°59’25” até o marco M-037, 
de coordenada N = 9.563.290,23m e E = 749.410,41m; 101,37 m e 
azimute plano 251°59’26” até o marco M-038, de coordenada N = 
9.563.258,89m e E = 749.314,01m; 309,27 m e azimute plano 251°59’25” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.563.163,27m e E = 749.019,89m; 
89,18 m e azimute plano 251°59’08” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.563.135,69m e E = 748.935,08m; 289,33 m e azimute plano 
251°59’29” até o marco M-041, de coordenada N = 9.563.046,24m e E = 
748.659,92m; 118,50 m e azimute plano 251°59’19” até o marco M-042, 
de coordenada N = 9.563.009,60m e E = 748.547,23m; 280,88 m e 
azimute plano 251°59’27” até o marco M-043, de coordenada N = 
9.562.922,76m e E = 748.280,11m; 95,85 m e azimute plano 251°59’12” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.562.893,12m e E = 748.188,96m; 
260,54 m e azimute plano 251°59’29” até o marco M-045, de coordenada 
N = 9.562.812,57m e E = 747.941,18m; 152,37 m e azimute plano 
251°59’22” até o marco M-046, de coordenada N = 9.562.765,46m e E = 
747.796,28m; 220,73 m e azimute plano 251°59’19” até o marco M-047, 
de coordenada N = 9.562.697,21m e E = 747.586,37m; 133,09 m e 
azimute plano 251°59’38” até o marco M-048, de coordenada N = 
9.562.656,07m e E = 747.459,80m; 252,94 m e azimute plano 251°59’18” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.562.577,86m e E = 747.219,26m; 
124,99 m e azimute plano 251°59’34” até o marco M-050, de coordenada 
N = 9.562.539,22m e E = 747.100,39m; 268,13 m e azimute plano 
251°59’24” até o marco M-051, de coordenada N = 9.562.456,32m e E = 
746.845,40m; 112,10 m e azimute plano 251°59’24” até o marco M-052, 
de coordenada N = 9.562.421,66m e E = 746.738,79m; 269,33 m e 
azimute plano 251°59’25” até o marco M-053, de coordenada N = 
9.562.338,39m e E = 746.482,66m; 118,61 m e azimute plano 251°59’12” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.562.301,71m e E = 746.369,86m; 
252,39 m e azimute plano 251°59’27” até o marco M-055, de coordenada 
N = 9.562.223,68m e E = 746.129,84m; 128,81 m e azimute plano 
251°59’18” até o marco M-056, de coordenada N = 9.562.183,85m e E = 
746.007,34m; 250,96 m e azimute plano 251°59’25” até o marco M-057, 
de coordenada N = 9.562.106,26m e E = 745.768,68m; 130,45 m e 
azimute plano 251°59’29” até o marco M-058, de coordenada N = 
9.562.065,93m e E = 745.644,62m; 280,61 m e azimute plano 251°59’24” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.561.979,17m e E = 745.377,76m; 
85,24 m e azimute plano 251°59’32” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.561.952,82m e E = 745.296,70m; 357,55 m e azimute plano 
251°59’23” até o marco M-061, de coordenada N = 9.561.842,27m e E = 
744.956,67m; 62,49 m e azimute plano 251°59’29” até o marco M-062, de 
coordenada N = 9.561.822,95m e E = 744.897,24m; 334,81 m e azimute 
plano 251°59’22” até o marco M-063, de coordenada N = 9.561.719,43m 
e E = 744.578,84m; 110,81 m e azimute plano 251°59’25” até o marco 
M-064, de coordenada N = 9.561.685,17m e E = 744.473,46m; 290,23 m 
e azimute plano 251°59’27” até o marco M-065, de coordenada N = 
9.561.595,44m e E = 744.197,45m; 100,90 m e azimute plano 251°59’13” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.561.564,24m e E = 744.101,50m; 
257,17 m e azimute plano 251°59’26” até o marco M-067, de coordenada 
N = 9.561.484,73m e E = 743.856,93m; 31,30 m e azimute plano 
251°59’15” até o marco M-068, de coordenada N = 9.561.475,05m e E = 
743.827,16m; 102,67 m e azimute plano 251°59’32” até o marco M-069, 
de coordenada N = 9.561.443,31m e E = 743.729,52m; 14,77 m e azimu-
te plano 250°59’18” até o marco M-070, de coordenada N = 9.561.438,50m 
e E = 743.715,56m; 44,18 m e azimute plano 250°59’27” até o marco 
M-071, de coordenada N = 9.561.424,11m e E = 743.673,79m; deste, 
segue confrontando com Gleba Estadual rio dourado (Mat. N° 1809), com 
a seguinte distância 65,88 m e azimute plano 341°27’28” até o marco 
M-072, de coordenada N = 9.561.486,57m e E = 743.652,84m; 156,89 m 
e azimute plano 341°27’15” até o marco M-073, de coordenada N = 
9.561.635,31m e E = 743.602,94m; 76,55 m e azimute plano 341°27’05” 
até o marco M-074, de coordenada N = 9.561.707,88m e E = 743.578,59m; 
222,77 m e azimute plano 341°27’19” até o marco M-075, de coordenada 
N = 9.561.919,08m e E = 743.507,74m; 58,12 m e azimute plano 
341°27’33” até o marco M-076, de coordenada N = 9.561.974,18m e E = 
743.489,26m; 181,33 m e azimute plano 341°27’08” até o marco M-077, 
de coordenada N = 9.562.146,09m e E = 743.431,58m; 21,87 m e azimu-
te plano 341°28’26” até o marco M-078, de coordenada N = 9.562.166,83m 
e E = 743.424,63m; 80,68 m e azimute plano 341°26’54” até o marco 
M-079, de coordenada N = 9.562.243,32m e E = 743.398,96m; 223,12 m 
e azimute plano 341°27’22” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.562.454,86m e E = 743.328,00m; 35,40 m e azimute plano 341°27’09” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.562.488,42m e E = 743.316,74m; 
297,40 m e azimute plano 341°27’17” até o marco M-082, de coordenada 
N = 9.562.770,38m e E = 743.222,15m; 30,16 m e azimute plano 
341°27’25” até o marco M-083, de coordenada N = 9.562.798,97m e E = 
743.212,56m; 260,36 m e azimute plano 341°27’16” até o marco M-084, 
de coordenada N = 9.563.045,81m e E = 743.129,75m; 11,31 m e azimu-
te plano 341°26’13” até o marco M-085, de coordenada N = 9.563.056,53m 
e E = 743.126,15m; 54,41 m e azimute plano 341°27’43” até o marco 
M-086, de coordenada N = 9.563.108,12m e E = 743.108,85m; 265,40 m 
e azimute plano 341°27’11” até o marco M-087, de coordenada N = 
9.563.359,74m e E = 743.024,43m; 36,68 m e azimute plano 341°27’59” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.563.394,52m e E = 743.012,77m; 
290,25 m e azimute plano 341°27’14” até o marco M-089, de coordenada 
N = 9.563.669,70m e E = 742.920,45m; 36,04 m e azimute plano 
341°27’34” até o marco M-090, de coordenada N = 9.563.703,87m e E = 
742.908,99m; 267,87 m e azimute plano 341°27’15” até o marco M-091, 
de coordenada N = 9.563.957,83m e E = 742.823,79m; 15,75 m e azimu-
te plano 341°27’00” até o marco M-092, de coordenada N = 9.563.972,76m 
e E = 742.818,78m; 86,94 m e azimute plano 341°27’24” até o marco 
M-093, de coordenada N = 9.564.055,19m e E = 742.791,13m; 225,09 m 
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e azimute plano 341°27’17” até o marco M-094, de coordenada N = 
9.564.268,59m e E = 742.719,54m; 42,16 m e azimute plano 341°27’12” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.564.308,56m e E = 742.706,13m; 
264,68 m e azimute plano 341°27’10” até o marco M-096, de coordenada 
N = 9.564.559,49m e E = 742.621,94m; 53,72 m e azimute plano 
341°27’38” até o marco M-097, de coordenada N = 9.564.610,42m e E = 
742.604,86m; 260,66 m e azimute plano 341°27’21” até o marco M-098, 
de coordenada N = 9.564.857,55m e E = 742.521,96m; 42,03 m e azimu-
te plano 341°27’11” até o marco M-099, de coordenada N = 9.564.897,40m 
e E = 742.508,59m; 102,21 m e azimute plano 341°27’12” até o marco 
M-100, de coordenada N = 9.564.994,30m e E = 742.476,08m; 30,58 m 
e azimute plano 341°26’48” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.565.023,29m e E = 742.466,35m; 24,19 m e azimute plano 341°15’56” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.565.046,20m e E = 742.458,58m; 
segue confrontando com limite da fazenda ribeiro de propriedade de adão 
ribeiro Soares, com a seguinte distância: 6,33 m e azimute plano 71°45’56” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.565.048,18m e E = 742.464,59m; 
11,17 m e azimute plano 71°50’27” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.565.051,66m e E = 742.475,20m; 29,25 m e azimute plano 71°49’53” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.565.060,78m e E = 742.502,99m; 
8,30 m e azimute plano 71°49’37” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.565.063,37m e E = 742.510,88m; 2,76 m e azimute plano 71°49’40” até 
o marco M-107, de coordenada N = 9.565.064,23m e E = 742.513,50m; 
2,01 m e azimute plano 72°22’28” até o marco M-108, de coordenada N = 
9.565.064,84m e E = 742.515,42m; 82,16 m e azimute plano 72°25’23” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.565.089,65m e E = 742.593,74m; 
7,12 m e azimute plano 72°25’48” até o marco M-110, de coordenada N = 
9.565.091,80m e E = 742.600,53m; 3,59 m e azimute plano 72°19’20” até 
o marco M-111, de coordenada N = 9.565.092,89m e E = 742.603,95m; 
1,74 m e azimute plano 72°36’24” até o marco M-112, de coordenada N = 
9.565.093,41m e E = 742.605,61m; 190,23 m e azimute plano 72°25’07” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.565.150,87m e E = 742.786,95m; 
29,63 m e azimute plano 72°25’16” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.565.159,82m e E = 742.815,20m; 39,83 m e azimute plano 72°25’13” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.565.171,85m e E = 742.853,17m; 
292,88 m e azimute plano 72°25’05” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.565.260,32m e E = 743.132,37m; 58,29 m e azimute plano 72°25’00” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.565.277,93m e E = 743.187,94m; 
262,62 m e azimute plano 72°25’12” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.565.357,25m e E = 743.438,29m; 68,43 m e azimute plano 72°25’04” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.565.377,92m e E = 743.503,52m; 
252,49 m e azimute plano 72°25’06” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.565.454,19m e E = 743.744,22m; 61,31 m e azimute plano 72°25’09” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.565.472,71m e E = 743.802,67m; 
295,33 m e azimute plano 72°25’13” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.565.561,91m e E = 744.084,21m; 43,88 m e azimute plano 72°24’41” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.565.575,17m e E = 744.126,04m; 
199,67 m e azimute plano 72°25’08” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.565.635,48m e E = 744.316,38m; 154,19 m e azimute plano 72°25’14” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.565.682,05m e E = 744.463,37m; 
135,84 m e azimute plano 72°25’12” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.565.723,08m e E = 744.592,87m; 115,66 m e azimute plano 72°25’02” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.565.758,02m e E = 744.703,13m; 
222,94 m e azimute plano 72°25’09” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.565.825,36m e E = 744.915,66m; 68,01 m e azimute plano 72°25’13” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.565.845,90m e E = 744.980,49m; 
264,71 m e azimute plano 72°25’05” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.565.925,86m e E = 745.232,83m; 59,08 m e azimute plano 72°25’26” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.565.943,70m e E = 745.289,15m; 
276,76 m e azimute plano 72°25’05” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.566.027,30m e E = 745.552,98m; 53,79 m e azimute plano 72°25’02” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.566.043,55m e E = 745.604,26m; 
242,14 m e azimute plano 72°25’08” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.566.116,69m e E = 745.835,09m; 98,22 m e azimute plano 72°25’22” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.566.146,35m e E = 745.928,72m; 
146,44 m e azimute plano 72°24’59” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.566.190,59m e E = 746.068,32m; 74,17 m e azimute plano 72°25’21” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.566.212,99m e E = 746.139,03m; 
64,04 m e azimute plano 72°25’20” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.566.232,33m e E = 746.200,08m; 294,54 m e azimute plano 72°25’06” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.566.321,30m e E = 746.480,86m; 
6,05 m e azimute plano 72°24’11” até o marco M-140, de coordenada N = 
9.566.323,13m e E = 746.486,63m; 40,63 m e azimute plano 72°25’17” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.566.335,40m e E = 746.525,36m; 
387,35 m e azimute plano 72°25’09” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.566.452,40m e E = 746.894,62m; 59,55 m e azimute plano 72°25’01” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.566.470,39m e E = 746.951,39m; 
377,99 m e azimute plano 72°25’11” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.566.584,56m e E = 747.311,73m; 38,06 m e azimute plano 72°24’45” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.566.596,06m e E = 747.348,01m; 
355,37 m e azimute plano 72°25’09” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.566.703,40m e E = 747.686,78m; 78,08 m e azimute plano 72°25’17” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.566.726,98m e E = 747.761,21m; 
376,96 m e azimute plano 72°25’04” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.566.840,85m e E = 748.120,56m; 39,67 m e azimute plano 72°25’25” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.566.852,83m e E = 748.158,38m; 
350,01 m e azimute plano 72°25’09” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.566.958,55m e E = 748.492,04m; 46,21 m e azimute plano 72°24’57” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.566.972,51m e E = 748.536,09m; 
50,23 m e azimute plano 72°25’12” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.566.987,68m e E = 748.583,97m; 36,47 m e azimute plano 72°25’46” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.566.998,69m e E = 748.618,74m;  

179,36 m e azimute plano 72°25’04” m até o marco M-001, ponto inicial 
da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 1037, Livro: 2-F, ficha 070, junto ao Cartório de Registro 
de imóveis da comarca Goianésia.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 864111

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1723/2022 de 14/10/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária no município de 
dom Eliseu,
em que será realizado o trabalho de TrEiNaMENTo, aPrESENTaÇÃo do 
SiSTEMa Sicarf,
ViSiTa E rEUNiÃo coM aS coMUNidadES.
Período: 13 a 16/10/2022 (3,5) diárias
Servidores:
-5930538/3- Marco antônio Guedes cardoso (Gerente Proj. Especial)
-5800161/2-Katia Maria carvalho de araújo ohashi (Téc. dEaf)
-57197740/1- ruy Guilherme ferreira de alcântara (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 864093

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.
 

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2014/265670 PaUlo NarciSo PEiXoTo ViEira PErMUTa dE árEa SÃo fÉliX do XiNGU

2022/637403 JoSE aNToNio dE SaNTaNa iNforMaÇÃo BElÉM

2014/81222 oliVEira E oliVEira lTda cErTidÃo dE TÍTUlo aBaETETUBa

Em, 14/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 863997
editaL de NotiFicaÇÃo

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2011/509940 TErEZa HiroKo EiKaWa SHiNoMiYa rEGUlariZaÇÃo fUNdiária 
oNEroSa ToMÉ-aÇU

2008/557568 JoSÉ raMoS fErrEira alMEida rEGUlariZaÇÃo dE TErraS/
rETificaÇÃo ParaUaPEBaS

2008/557408 aUTo rodriGUES da SilVa rEGUlariZaÇÃo dE TErraS/
doaÇÃo MaraBá

Em, 14/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 864337
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1724/2022 de 14/10/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso  das  
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/462391, datado de 14/10/2022.
r E S o l V E:
aUToriZar o cancelamento das diárias, em nome do servidor: Juran-
dir Pedro Silva de Brito, coord. de finanças e orçamentos, previsto na 
PorTaria Nº 821/2022 de 28/04/2022, publicado no doE nº 34.951 de 
29/04/2022, para o município de Bragança, por não ter sido realizada.
 Publique-se.
 Bruno Yoheiji Kono ramos
  Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 14 
de outubro de 2022.

Protocolo: 864181

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 062/2022-NGPr  
BeLÉM, 13 de oUtUBro de 2022.

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei 
Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto de 08 de janeiro 
de 2019, publicado do doe de nº33.776 de 09 de janeiro de 2019.
 rESolVE:
i - rEVoGar a Portaria 011/2022 de 10/02/2022, publicado no doE 
34.863 de 11/02/2022, que designou a servidora lariSSa Eloi caSTro 
SaNToS, matrícula nº 5959363/1 ocupante do cargo de apoio Técnico, 
para responder pelo coNTrolE iNTErNo deste NGPr
ii - dESiGNar a servidora MaildE GoNÇalVES doS SaNToS, ocupante do 
cargo de apoio Técnico, id. funcional nº. 595961044/1, portadora do cPf 
Nº. 650.185.322-20, para responder pelo coNTrolE iNTErNo, deste NGPr.
iii- os efeitos desta Portaria  a contar de 17/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo do Núcleo de Gerenciamento Pará rural

Protocolo: 863732

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 6380/2022 - adeParÁ, 
de 13 de oUtUBro de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, o PaE 2022/1301368 e o que determina o art. 132, in-
ciso ii da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTi-
ficaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) aNa PaUla TadaiESKY rodriGUES, matrícula 
n° 5681740/1, para responder pelo cargo de Secretária de diretora/Sede, 
durante as férias do(a) titular YaNE EVaNdra aNdradE fariaS, matricula 
97571354/2, GEP-daS 011.2, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 864249

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6ºterMo aditiVo
Processo 2012/20007

coNtrato de LocaÇÃo Nº 071/2013
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339036;
fonte – 0261;
Valor Mensal: r$ 805,90
Valor Total: r$ 9.670,80
Vigência: 16/10/2022 à 15/10/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De BANNACH.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (DOZE) meses.
coNTraTado: JoSÉ aNToNio raMoS
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.

Protocolo: 861887

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6408/2022: BENEfici-
ário: roBErTo BaTiSTa dE fiGUEirEdo; Matrícula: 51855529;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de 
materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Gerencia 
dos Programas Estaduais da Sanidade dos Suídeos e Sanidade dos Equídeo 
- GPESE.Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$ 3.000,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864108
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6431/2022: BENEfici-
ário: adriElE caroliNa fraNco cardoSo; Matrícula: 5898315;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de serviço de pes-
soa jurídica para atender as necessidades diretoria de defesa e inspeção 
animal.Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$ 4.500,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 864202
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6432/2022: BENE-
ficiário: aUrEa SirlENE fErrEira PErES fiGUEirEdo; Matrícula: 
57189787;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte: 0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
serviço de pessoa jurídica para atender as necessidades Gerência de de-
fesa animal.Elemento de despesa / Valor: 339039 r$ 4.500,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 864210

.

.

diÁria
.

Portaria: 6409/2022 objetivo: dar apoio na busca de inadimplentes da 
vacinação de brucelose e realizar vacinação assistida no município. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BoM JESUS do TocaN-
TiNS/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN 
carValHo GoMES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 
03/10/2022 a 06/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco car-
doSo.

Protocolo: 864107
Portaria: 6404/2022 Objetivo: Realizar entrega de notificações em pro-
priedades perifocais da raiva dos Herbívoros e educação sanitária em esco-
las, referente ao foco de Raiva confirmado em propriedade, nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará/Pa destino: BENEVidES, MariTUBa/Pa Servidor: 57217053/ lEaN-
dro loPES raMoS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETE-
riNário) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864092
Portaria: 6410/2022 objetivo: Participar de reunião com produtores ru-
rais com enfoque no cooperativismo rural e associativismo para desenvol-
vimento da cultura da defesa sanitária nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa des-
tino: BraGaNÇa, cUrUÇá, SÃo caETaNo dE odiVElaS, ViGia/Pa Ser-
vidor: 5890191/ YKaro lUa alMEida MarTiNS (aUXiliar dE caMPo) / 
3,5 diáriaS / 04/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864112
Portaria: 6411/2022 objetivo: atividade em conjunto com a ViSa aNi-
Mal – Prefeitura Municipal de oriximiná, na realização de monitoramento, 
investigação, controle e cadastro de abrigo de morcegos, na comunidade 
de PalHal. Haverá a necessidade de diárias para o servidor, devido a pro-
priedade ser distante da sede do município e o servidor terá que pernoitar 
na propriedade. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
oriXiMiNá/Pa destino: oriXiMiNá/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aN-
dErSoN BaTiSTa PErEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 
diáriaS / 28/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864116
Portaria: 6414/2022 objetivo: Participar da capacitação em defesa 
Sanitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Vete-
rinários (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57198212/ aNa PaUla VilHENa BEcKMaN 
PiNHo/ (GErENTE) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordena-
dor: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864121
Portaria: 6412/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atendimento 
ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BraGaNÇa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 54186941/ 
HEllEN clEiSE MarTiNS GalVao / (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864122
Portaria: 6415/2022 objetivo: atendimento no Eac de São João de Pira-
bas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5555914/ Marcio aNdrEY 
MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 10/10/2022 
a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864123
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Portaria: 6416/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atendimento 
ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BraGaNÇa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 54186941/ 
HEllEN clEiSE MarTiNS GalVao / (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864124
Portaria: 6413/2022 objetivo: cumprir as metas dos programas sani-
tários e notificação das propriedades para realizar vacinação fiscalizada/
assistida da 2° Etapa de Vacinação contra febre aftosa 2022.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU 
d`arco/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa MarQUES 
(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 04/10/2022 a 07/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864118
Portaria: 6400/2022 objetivo: realizar educação sanitária sobre selo 
artesanal vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MaraBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 57189977/ EliaNa 
claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diá-
ria / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 864126
Portaria: 6418/2022 objetivo: realizar vigilância ativa em propriedades 
rurais com bovinos e equídeos consideradas de risco sob critérios dos pro-
gramas sanitários; vacinação antirrábica de todos equídeos e bovinos do 
arquipélago da fortalezinha e vila da camboinha, monitoramento de abri-
gos de morcegos previamente cadastrados e levantamento de novos abri-
gos no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo fraNciSco do Pará/Pa destino: MaracaNÃ/Pa Servidor: 54189087/ 
roSiValdo SaNTa BriGida BorGES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
3,5 diáriaS / 10/10/2022 a 13/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864146
Portaria: 6421/2022 objetivo: realizar ações de monitoramento da 
praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: MoSQUEiro/Pa Servidor: 54193829/ HUGo EdUardo MorEira ca-
MiNHa (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 14/10/2022 a 14/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo

Protocolo: 864148
Portaria: 6417/2022 objetivo: dar apoio na realização de vacinação 
Agulha Oficial (Comunidade do Lavrado), durante a Campanha de Vaci-
nação Contra a Febre Aftosa - Etapa Marajó 2022, no município. Justifica-se 
o pedido de diária devido a distância e dificuldade de locomoção da sede 
do escritório de Ponta de Pedras até as propriedades a terem seus animais 
vacinados. deste modo, há necessidades de levarmos um funcionário que 
conheça a região e suas particularidades, assim como conhece os produtores 
locais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PoNTa dE PE-
draS/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/Pa Servidor: 120126/ VaNildo lori-
Val MoraES GoUVEa (aUXiliar dE caMPo) / 14,5  diáriaS / 10/10/2022 
a 24/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNdo cardoSo.

Protocolo: 864136
Portaria: 6422/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atendimento 
ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BraGaNÇa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 54186941/ 
HEllEN clEiSE MarTiNS GalVao / (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
1,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864150
Portaria: 6420/2022 Objetivo: Dar apoio na fiscalização do vazio sani-
tário para cultura da soja em cinco propriedades localizadas no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/
Pa destino: iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: 57234486/ raiMUNdo No-
NaTo MacEdo doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
2,5 diáriaS / 13/10/2022 a 15/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864143
Portaria: 6423/2022 objetivo: atendimento no Eac de São João de Pira-
bas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5555914/ Marcio aNdrEY 
MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 
a 07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864153
Portaria: 6419/2022 objetivo: realizar atendimento no geral aos pro-
dutores rurais na Ulsa de Pacajá..fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 
57223363/ VaNESSa SoUZa MacEdo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864155
Portaria: 6387/2022 objetivo: dar apoio no evento de capacitação em 
defesa sanitária animal dos fiscais estaduais agropecuários médicos(as) 
veterinários (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57175987/ PaTrÍcia rEiS 
coSTa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
21/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864006
Portaria: 6388/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 

Servidor: 54196744/ alEXaNdrE MoUra cHaGaS/ (GErENTE) / 6,5 di-
áriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoSo.

Protocolo: 864008
Portaria: 6389/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (GErENTE) / 6,5 diáriaS 
/ 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 864010
Portaria: 6393/2022 objetivo: dar apoio nas atividades de contenção 
de foco de Raiva e entrega de notificação para vacinação obrigatória nas pro-
priedades dentro do raio de 12km, nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: MaraPaNiM, SÃo 
JoÃo da PoNTa/Pa Servidor: 54186951/ idEValdo alVES coSTa (aUXi-
liar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864026
Portaria: 6392/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 55588132 /ElaiNE lEao QUEiroZ SErrao (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864023
Portaria: 6391/2022 objetivo: realizar abertura de cadastro de 03 proprie-
dades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMi-
ra/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 5648106/ oZiaS PErEira 
dE SoUZa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 05/10/2022 a 
05/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864016
Portaria: 6390/2022 objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante 
visita administrativa aos escritórios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa, SaNTarÉM 
NoVo, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864012
Portaria: 6407/2022 objetivo: cumprir as metas dos programas sanitá-
rios e notificação das propriedades para realizar vacinação fiscalizada/
assistida da 2° Etapa de Vacinação contra febre aftosa 2022.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU 
d`arco/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS (GErENTE rE-
GioNal) / 3,5 diáriaS / 04/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864090
Portaria: 6406/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e reno-
vação de registro em granjas de aves de corte nos municípios.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa 
destino: BENEVidES, SaNTa BárBara do Pará/Pa Servidor: 57217053/ 
lEaNdro loPES raMoS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdi-
co VETEriNário) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864082
Portaria: 6403/2022 Objetivo: Realizar entrega de notificações em 
propriedades perifocais da raiva dos Herbívoros e educação sanitária em 
escolas, referente ao foco de Raiva confirmado em propriedade, nos mu-
nicípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZa-
BEl do Pará/Pa destino: BENEVidES, MariTUBa/Pa Servidor: 55586095/ 
JarlEaNE adEodaTa SaMPaio SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864079
Portaria: 6398/2022 objetivo: realizar capacitação para uso do PaE 
4.0.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 55588427/ JoSiVaN TENorio Bar-
BoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 13/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864073
Portaria: 6405/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário, na vis-
toria de renovação de licença junto à ADEPARA e fiscalização de produ-
tos vencidos no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rio Maria/Pa destino: florESTa do araGUaia/Pa Servidor: 
6403321/ aNdrESSa NUNES dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864067
Portaria: 6395/2022 objetivo: coletar amostra de produto no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54185988/ alVaro riBaMar cala-
do loPES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 
11/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864036
Portaria: 6396/2022 objetivo: cumprimento das metas de vigilância 
epidemiológica dentro da etapa de vacinação contra febre aftosa (ETaPa 
MARAJÓ 2022) e PPA, no município. Justifica-se o destino ser o mesmo da 
lotação devido o acesso ser íngreme(terroadas) e restrito a apenas um cur-
to período do ano quando seca o campo o suficiente para viabilizar o tráfe-
go, necessidade de pernoite a fim de otimizar recursos (combustível, diária 
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e manutenção do veículo) e atender o máximo de propriedades possíveis.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SoUrE/Pa desti-
no: SoUrE/Pa Servidor: 57209646/ KEllY criSTiNY GoMES da PaiXÃo 
alBUQUErQUE (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 10/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864046
Portaria: 6394/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 127 km 
05 e Br 316 km 85, no municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM, 
SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 541885631/ Kid STElio alMEi-
da (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 20/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864034
Portaria: 6401/2022 objetivo: Execução de atividades de Saneamen-
tos de focos de aiE, nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa 
do Pará, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 12477047/ roBErTo fraNciS-
co dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 13/10/2022 a 
15/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864050
Portaria: 6397/2022 objetivo: Participar de reuniões com órgãos e en-
tidades locais sobre o projeto adEPará na escola..fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: iTaiTUBa, JacarE-
acaNGa/Pa Servidor: 54187046/ aNa EliSa dE SoUZa MoNTEiro (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 03/10/2022 a 09/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864049
Portaria: 6402/2022 objetivo: realizar vigilância Epidemiológica e atu-
alização cadastral em 05 (cinco) Granjas (PESa), no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/
Pa destino: ViGia/Pa Servidor: 54180046/ rUi aUGUSTo cardoSo dE 
caSTro lEÃo/ (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 11/10/2022 a 
11/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864061
Portaria: 6399/2022 objetivo: acompanhar as atividades de erradica-
ção do foco de Moniliophthora roreri – Moniliase em cruzeiro do Sul.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
crUZEiro do SUl/ac Servidor: 54185730/ lUcioNila PaNToJa PiMEN-
TEl (dirETora) / 12,5 diáriaS / 17/10/2022 a 29/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864062
Portaria: 6456/2022 objetivo: realizar reunião técnica com a Ge-
rencia regional de capitão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: caPiTÃo PoÇo/Pa Servi-
dor: 5861667/ JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) 
/ 1,5 diária /13/10/2022 a 14/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864409
Portaria: 6455/2022 objetivo: Participar da capacitação em defesa 
Sanitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veteriná-
rios (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo. fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57223551/ NaElSoN carValHo Go-
MES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864378
Portaria: 6454/2022 objetivo: realizar supervisão técnica e administra-
tiva nas UVls.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Pa-
raGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃE do 
rio, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5861667/ JoSiNo filHo GoMES doS 
SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS /24/10/2022 a 28/10/2022. 
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864362
Portaria: 6429/2022 objetivo: realizar entrega de materiais, novos car-
tões de abastecimento e reunir-se com as equipes locais para alinhar metas 
e discutir questões técnicas. fundamento legal: lei 5.810/94 art.145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: cUrioNÓPoliS, Eldorado doS cara-
JáS, iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS, crUZEiro do SUl/
Pa Servidor: 5947978/ GEraldo TEoTÔNio PErEira JoTa (GErENTE rEGio-
Nal) / 4,5 diáriaS/ 10/10/2022 a 14/10/2022. ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864203
Portaria: 6430/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 54185775/ adriaNo MarcoS dE carValHo Vilar / (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864206
Portaria: 6428/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária ani-
mal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), 
agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/
Pa Servidor: 57223306/ rÔMUlo alBUQUErQUE BaTiSTa dE liMa (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864200
Portaria: 6427/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 

Servidor: 51855491/ GlaUcio aNToNio rocHa GaliNdo (GErENTE) 
/ 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroli-
Na fraNco cardoSo.

Protocolo: 864196
Portaria: 6433/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da 
soja em 25 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem:doM EliSEU/Pa destino:  roNdoN do Pará/Pa Servidor: 
57232464/iVaNi do Socorro BENiTo MalcHEr (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022. ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864222
Portaria: 6434/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário de 
soja em 25 unidades propriedades. as diárias se fazem necessárias devido as 
propriedades estarem localizadas a mais de 100 km da sede do município, na 
vila do Jacú, P.A. Água Branca, Bonfim e km 113. O dia 28/10 será utilizado 
para continuidade do serviço, pois como a ação foi reprogramada as metas 
estão atrasadas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:roN-
doN do Pará/Pa destino:  roNdoN do Pará/Pa Servidor: 6403317/JoY-
cilENE TEiXEira do NaSciMENTo  (aGENTE fiScal aGroPEcUário ) / 4,5 
diáriaS /24/10/2022, 25/10/2022, 26/10/2022, 27/10/2022 e 28/10/2022. 
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864226
Portaria: 6438/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: aBEl fiGUEirEdo/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 57173779/ roNiValdo faUSTiNo fErrEira (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864227
Portaria: 6435/2022 objetivo: Vistoria técnica em 04 (quatro) esta-
belecimentos processadores de derivados da Mandioca e Polpa de fruta.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa des-
tino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira 
ViaNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 
11/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864228
Portaria: 6436/2022 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: alMEiriM/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa Servidor: 80846332/ JoSÉ dEJaNildo doS PaSSoS da Pai-
XÃo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 11,5 diáriaS / 17/10/2022 
a 28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864229
Portaria: 6426/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 57200257/ SaMYra alVES alBUQUErQUE dE liMa (MÉdico 
VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864192
Portaria: 6424/2022 objetivo: dar apoio ao Gerente regional em visitas nas 
unidades e sub unidade, sob jurisdição desta gerencia regional, (incluindo rio 
Gelado, Maracaja), realizar entregas de matérias de expediente para realizar o 
melhor atendimento aos produtores rurais nas unidades, realizar reunião com 
autoridades locais afim de buscar melhorias e reunião com servidores para tratar 
das metas estabelecidas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
TUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá, NoVo 
rEParTiMENTo, PacaJá/Pa Servidor: 5911933/ daNiEllE criSTiNa SilVa 
corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 10/10/2022 a 14/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864158
Portaria: 6425/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 57190342/ lETTiErE MENdES PErEira liMa (MÉdico VETEri-
Nário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022. ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864165
Portaria: 6439/2022 Objetivo: Realizar atendimento a notificação de sus-
peita de doença nervosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 
54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
01/10/2022 a 02/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864235
Portaria: 6437/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 51855529/ roBErTo BaTiSTa dE fiGUEirEdo (MÉdico VETE-
riNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864236
Portaria: 6445/2022 objetivo: realizar Vistoria Técnica, em 03 Estabe-
lecimentos Processadores de Polpa de frutas da agricultura familiar, nos 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTa-
Mira/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 54186960/PEdro PaUlo MaToS 
dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária /13/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864285
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Portaria: 6440/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escritó-
rios da Gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNEMa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa, SaNTarÉM NoVo, 
SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda 
rocHa (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864282
Portaria: 6441/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 
57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: adriElE caroli-
Na fraNco cardoSo.

Protocolo: 864293
Portaria: 6446/2022 objetivo: realizar Vistoria Técnica, em 03 Estabe-
lecimentos Processadores de Polpa de frutas da agricultura familiar, nos 
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) / 
1,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864295
Portaria: 6448/2022 objetivo: acompanhar as atividades de erradica-
ção do foco de Moniliophthora roreri – Moniliase em cruzeiro do Sul.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
crUZEiro do SUl/ac Servidor: 32063/ PaUlo SErGio BEVilaQUa dE 
alBUQUErQUE / ([cEPlac/Pa] aUdiTor (a) fiScal fEdEral aGroPE-
cUário) / 12,5 diáriaS / 17/10/2022 a 29/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864298
Portaria: 6444/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 127 
km 05 e Br 316 km 85.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM, SÃo 
fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54186897/ WilSoN roGErio rodri-
GUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 20/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864278
Portaria: 6443/2022 objetivo: realizar Vistoria Técnica, em 06 Estabe-
lecimentos Processadores de Polpa de frutas da agricultura familiar, nos 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTa-
Mira/Pa destino: BraSil NoVo/Pa Servidor: 54186960/PEdro PaUlo 
MaToS dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária/10/10/2022 
a 11/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864267
Portaria: 6451/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escri-
tórios da gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo, PEiXE-Boi, QUaTiPUrU, SaNTa 
lUZia do Pará/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa 
(GErENTE) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: adriE-
lE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864326
Portaria: 6450/2022 objetivo: dar apoio no evento de capacitação em 
defesa sanitária animal dos fiscais estaduais agropecuários médicos(as) 
veterinários (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 55588418/ dioNE claYSE 
falcUNiEr MarTiNS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco car-
doSo.

Protocolo: 864319
Portaria: 6449/2022 objetivo: fiscalizar e acompanhar a realização 
da PROVA DE 3 TAMBORES no município. Evento será realizado no final 
de semana e fica distante da sede do município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: iTaiTUBa/Pa destino: iTaiTUBa/Pa Ser-
vidor: 57191843/ GilMar cErQUEira SaNToS (TÉcNico aGrÍcola) / 
1,5 diária / 08/10/2022 a 09/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864315
Portaria: 6447/2022 objetivo: Vistoria técnica em 04 (quatro) esta-
belecimentos processadores de derivados da Mandioca e Polpa de fruta.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa des-
tino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 57223827/ aNdErSoN rocHa PiNHEiro 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864302
Portaria: 6442/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 
57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: adriElE caroli-
Na fraNco cardoSo.

Protocolo: 864303
Portaria: 6453/2022 Objetivo: Realizar atendimento a notificação de 
suspeita de doença nervosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servi-
dor: 54187010 / iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) 
/ 1,5 diária / 01/10/2022 a 02/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864349

Portaria: 6452/2022 objetivo: Prestar apoio à gerente regional, duran-
te a visita administrativa aos escritórios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo, PEiXE-Boi, QUa-
TiPUrU, SaNTa lUZia do Pará/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 
28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864338

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÕes-ProtocoLo Nº 863129
Portaria de diÁria Nº 242/2022

Publicação No doe 35.149 de 13.10.2022
onde se Lê: Nº diárias: 1 ¹/² (uma e meia diárias)
Leia-se: Nº diárias: 2 ¹/² (duas e meia diárias)

Protocolo: 864024
errata de PUBLicaÇÕes-ProtocoLo Nº 863115

Portaria de diÁria Nº 241/2022
Publicação No doe 35.149 de 13.10.2022
onde se Lê: Nº diárias: 1 ¹/² (uma e meia diárias)
Leia-se: Nº diárias: 2 ¹/² (duas e meia diárias)

Protocolo: 864021

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo: 2022/1125985
Partes: o estado do ParÁ, pessoa jurídica de direito público 
interno, por intermédio da eMPresa de assistÊNcia tÉcNica e 
eXteNsÃo rUraL do estado do ParÁ – eMater/Pa, inscrita no 
cNPJ nº 05.402.797/0001-77, e o Sr. NaGiB fUrTado SaUaia, inscrito no 
cPf nº 076.483.322-72, rG nº 7965595 SSP/Pa, sendo o mesmo legitimo 
proprietário do referido imóvel localizado no endereço: aV. aNTÔNio liS-
Boa, nº 85, Bairro cENTro, cEP: 68.798-000, No MUNicÍPio dE SaNTa 
BárBara - Pa
oBJETo: É a efetivação do novo contrato administrativo de locação de 
imóvel, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do ter-
mo de contrato, referente ao imóvel onde funcionará o Escritório local de 
Santa Barbara-Pa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso V da lei nº 
13.303/2016, considerando o valor para contratação, conforme o Parecer 
Jurídico nº 177/2022-aJUr.
Valor ESTiMado: r$ 2.500,00 (dois Mil e Quinhentos reais) no Valor 
Mensal referente a 12 meses, ficando no Valor Global de R$ 30.000,00 
(Trinta Mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Programa: 1491- agricultura, Pecuária, e Pesca e aquicultura;
Projeto atividade: 8711c - Prestação de Serviço de assistência Técnica e 
Extensão rural.
Pi: 2070008711c
Elemento de despesa: 339036 - Serviços de Terceiros - Pessoa física;
fonte de recurso: 0101 – Tesouro do Estado.
Valor da Mensal: r$ 2.500,00
foro: Marituba-Pa
daTa: 14/10/2022.
Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.
 roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
PrESidENTE– EMaTEr-Pa

Protocolo: 864589

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº030/2022
BENEficiário: francisco canindé Moura junior; MaTrÍcUla: 54196287; 
fUNÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0261006357; oBJETiVo: Participar de intercâmbio e Semana Técnica do re-
gional das ilhas, no período de 15 a 24 de outubro. 7 diárias (r$1.169,35); 
dESTiNo: Belém; ord. dE dESPESaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 864330
Portaria de diÁria Nº243/2022;BENEficiária:roSiVal PoSSi-
doNio do NaSciMENTo,MaTricUla:3175685/1;fUNÇÃo:PrESidEN-
TE;oBJETiVo:rEaliZar rEUNiÕES coM EScriTÓrioS rEGioNaiS daS 
rEGiÕES adMiNiSTraTiVaS dE caSTaNHal E caPaNEMa; Nº dE diá-
riaS:1 e  ½  (UMa E MEia);PErÍodo:13 à 14.10.2022 : dESTiNo:caSTa-
NHal E caPaNEMa; ordENador dE dESPESa: MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 864258
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico - N° 06/2022 – ceasa-Pa
as ceNtrais de aBasteciMeNto do ParÁ s/a - ceasa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a reabertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico - Nº 006/2022, tendo critério de Julgamento o 
tipo “Menor Preço do loTE” cujo objeto é a aquisição de equipamentos de 
informática, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas 
no Termo de referência do Edital.
a abertura realizar-se-á no dia 27 de outubro de 2022, às 09:00 horas 
(nove horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.
compras.gov.br.
o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos ende-
reços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http:// 
www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.ceasa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
albano Bulhões leite
Pregoeiro

Protocolo: 864250

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 02497/2022-GaB/seMas de 
05.10.2022, PUBLicada No doe Nº 35.147 de 11/10/2022

oNde se LÊ:  responder pela coordenadoria de fiscalização ambiental - cofiSc
Leia-se:  responder pela Gerência de fiscalização florestal - GEflor

Protocolo: 864314

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 01/2022
coNtrato 006/2022-seMas/Pa

Processo Pae 2021/747628
objeto: acréscimo de 24,5281% do item 13 do contrato, que equivale 
a mais 34 (trinta e quatro) Hds iNTErNo SSd 2,5”, no importe de r$ 
14.008,00, perfazendo o valor global de r$ 71.118,00.
assinatura: 13/10/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; 
fonte 0116006356; Elemento 339030; P i 4120008238c, ação 274408
contratado: B. TEc coMErcio ElETroNico lTda(cNPJ 32.368.800/0001-56)
Endereço: av. dos Galibis, n° 342, bairro Beirol, cEP 68902-130, fone (96) 
99967-7065, governo@btechstore.com.br, Macapá/aP
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 864382

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de agen-
das Permanentes, confeccionadas em papel reciclável, para atender as 
demandas internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 17.10.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 27/10/2022 às 09:00h (horário de Brasília)
17 de outubro de 2022.
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 864305

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 037/2022
Processo Pae N° 2022/536459 - seMas/Pa

considerando a solicitação de apostilamento de acréscimo de fonte de re-
cursos para dar cobertura ao Contrato nº 032/2022 até o final de 2023, 
conforme informado pelo setor financeiro, relacionadas ao Processo PAE 
nº 2022/536459, celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade e a Empresa NorTE TUriSMo lTda (cNPJ 
05.570.254/0001-69), cujo o objeto é a contratação de Empresa para 

Prestação de Serviço de agenciamento de Viagens para fornecimento de 
Passagens aéreas, Nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais, com-
preendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e 
entrega/disponibilização de bilhete, físico ou eletrônico ao beneficiário da 
passagem, mediante requisição, para atender as necessidades no que tan-
ge aos deslocamentos de servidores e colaboradores eventuais a serviço 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS/Pa, 
a fonte de recursos a ser acrescida segue nos seguintes termos, conforme 
despacho exarado no sequencial nº 108 do supracitado Processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278338; foNTE: 0316 
– fEMa / 0316006359; ElEMENTo: 339033;PlaNo iNTErNo: 
4120008338c; aÇÃo: 183700
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 863996
aPostiLaMeNto Nº 038/2022

Processo Pae N° 2022/536459 - seMas/Pa
considerando a solicitação de dotação orçamentária para cobertura de des-
pesas futuras, conforme informado pelo setor financeiro, relacionadas ao 
Processo PaE nº 2022/536459, referente ao contrato nº 032/2022, cele-
brado entre a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
e a empresa NorTE TUriSMo lTda (cNPJ 05.570.254/0001-69), cujo o 
objeto é a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de agen-
ciamento de Viagens para fornecimento de Passagens aéreas, Nacionais 
e internacionais, rodoviárias e fluviais, compreendendo os serviços de 
reserva, emissão, remarcação, cancelamento e entrega/disponibilização 
de bilhete, físico ou eletrônico ao beneficiário da passagem, mediante re-
quisição, para atender as necessidades no que tange aos deslocamentos 
de servidores e colaboradores eventuais a serviço da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS/Pa, a dotação orçamentária 
informada segue nos seguintes termos, conforme despacho exarado no 
sequencial nº 118 do supracitado Processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27101; GESTÃo: 00001;PTrES: 278772; foNTE: 0306005952 
– SUPEráViT ProGESTÃo;ElEMENTo: 339033 ;PlaNo iNTErNo: 
2100008772c;aÇÃo: 267195
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 864141

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2500/2022 - GaB/seMas 
06 de oUtUBro de 2022.

Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na(o) área/polígono do 
aterro sanitário, além de identificar atividades irregulares ou ilícitas duran-
te o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marituba/Pa.
Período: 07/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
– 5954934/ 1 – GUSTaVo airES SarMaNHo – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5912113/ 2 – aNdrEa Maria dE araUJo – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 5654807/ 1 – JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 861975
Portaria Nº 2559/2022 - GaB/seMas 

11 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Proceder vistoria Técnica Prévia em PMfS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 24/10/2022 à 28/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
– 57175268/ 1 – SToNE cESar caValcaNTE da coSTa – (TEcNico EM 
GESTao dE iNfra-ESTrUTUra)
– 57235011/ 1 – EVErToN BarroS diaS – (TÉcNico EM GESTÃo dE 
MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863113
Portaria Nº 2569/2022 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria madeireira, referente ao 
Estudo de Coeficiente de Rendimento Volumétrico (CRV) da empresa Ci-
chelero ind. e com. de Mad. Eireli.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa-castelo de Sonhos (altamira/Pa)
Período:17/10 a 26/10/2022 – 09 e ½ diárias.
Servidores:
- 57227646/4 - MicHEllE Maria corrEa – (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)



44  diário oficial Nº 35.152 Segunda-feira, 17 DE OUTUBRO DE 2022

- 5963680/1 - GaBriEllE SoUSa Mafra - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 863399
Portaria Nº 2572/2022 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realização de visita técnica obter conhecimento e alinhamento 
dos procedimentos de licenciamento ambiental de estruturas de barragens 
no estado do pará a fim de servir de parâmetros de avaliação para os ajus-
tes necessários nos procedimentos e regulamentos do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Belo Horizonte/MG
Período: 17/10 a 21/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 55587272/2 - alEXaNdEr loBo rocHa – (Técnico Em Gestão de in-
fra-Estrutura)
- 57175687/1 - PaTricia da coNcEicao caBral dE liMa - (Técnico Em 
Gestão de infra-Estrutura)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 863432
Portaria Nº 2574/2022 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação como debatedor Técnico no i Simpósio de direito 
ambiental do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São Paulo/SP.
destino: Belém/Pa.
Período: 17/10/2022 à 20/10/2022 – 03 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– TiaGo GoNÇalVES dE oliVEira ricci – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863478
Portaria Nº 2494/2022 - GaB/seMas 

05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Visita técnica e reunião nas dependências do Terminal de rega-
seificação de Pecém e na embarcação Fsru Golar Winter, Localizados No 
distrito do Pecém, do município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Gonçalo do amarante (cE)
Período: 19/10 a 22/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 54197163/3- MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES – (diretor)
- 5963792/2 - aNa BEaTriZ MENdES aMaral raMoS - (coordenadora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 861441
Portaria Nº 2499/2022 - GaB/seMas 

06 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação no curso “completo de contratos administrativos 
para formação e atualização de Gestores e fiscais”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São Paulo/SP.
Período: 23/10/2022 à 28/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidor:
–5920655/4 – iaGo loBÃo doS aNJoS – (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 861843
Portaria Nº 2350/2022 - GaB/seMas 

26 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica na área pleiteada para implementação 
da Usina Solar Vila de Belo Monte.
 fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira e Vitoria do Xingu/Pa
Período: 08/11 a 10/11/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 5962042/2- GioVaNi rEZENdE BarBoSa fErrEira- (Gerente)
- 5932607/2- aliNNE NaYara NEGrÃo dE MElo – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5903373/5 -EdENilcE oliVEira dE oliVEira– (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857648
Portaria Nº 2362/2022 - GaB/seMas 

26 de seteMBro de 2022.
objetivo: realização de audiências de conciliação ambiental no município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 19/10/2022 á 22/10/2022 – 03,½ diárias.

Servidores:
- 5938206/2 - lUcaS fErrEira da SilVa - (assistente administrativo)
- 55209150/1- YaN MarroN E MoTa - (Técnico Em Gestão de Meio am-
biente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857871
Portaria Nº 2425/2022 - GaB/seMas 

28 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar o licenciamento de barra-
gem e nas áreas de aPP e reserva para subsídio da análise e validação do 
car para obtenção licença de atividade rural - lar.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: redenção/Pa.
destino: Santa Maria das Barreiras/Pa.
Período: 24/10 à 25/10/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
–5958068/ 1 – darliSSoN fErNaNdES BENTo – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
–57190632/2 – NicollE rafaElla coSTa BEZErra – (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
–5963822/ 1 – VicTor loPES MoTa – (Técnico Em Gestão de Meio am-
biente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 858694
Portaria Nº 2436/2022 - GaB/seMas 

29 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Realizar em conjunto com a CFISC ação de fiscalização ambien-
tal de barragens de acumulação de água, acompanhada pelo Tribunal de 
contas do Estado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Benevides/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, castanhal/Pa e Santa iza-
bel do Pará/Pa.
Período: 04/10 à 07/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 55587537/ 1 – carla TaTiaNi do carMo PErEira - (coordenadora)
– 5936342/ 2 – álVaro dE caSTro PacHEco JUNior - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
– 6330953/ 2 – liliaN PaUla alMEida da SilVa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5954935/ 1 – BrENdo lUiZ araÚJo alVES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 859151
Portaria Nº 2459/2022 - GaB/seMas 

30 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica nos empreendimentos cadastrados no 
cEProf, conferência de Guia para recebimento e renovação cadastral.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São domingos do capim e capanema/Pa.
Período: 19/10 a 21/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 5963787/1 - BrUNo MaTHEUS dE oliVEira MarTiNS - (Técnico Em 
Gestão do Meio ambiente)
- 5951695/1 - lENilSoN fErrEira PalHETa - (Técnico Em Gestão do 
Meio ambiente)
- 57175253/1 - WElliNGToN PrESTES liMa NaSciMENTo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 859907
Portaria Nº 2465/2022 - GaB/seMas 

03 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar procedimentos de vistoria técnica que se referem res-
pectivamente, a licença Prévia e de instalação-autorização de Supres-
são Vegetal - autorização de fauna para rede de distribuição de Energia 
rural-rdr, e vistoria técnica pré e pós exploratórias de Plano de Manejo 
florestal Sustentável.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: Monte alegre/Pa, alenquer/Pa e Juruti/Pa.
Período: 24/10/2022 à 30/10/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
–5924514/ 2 – MoEMa racHEl riBEiro dE VaScoNcEloS – (Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
–57224087/ 2 – EdSoN Márcio araÚJo da crUZ – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 860207
Portaria Nº 2470/2022 - GaB/seMas 

03 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realização de audiências de conciliação ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e redenção/Pa.
Período: 23/10 à 28/10/2022 – 05 e ½ diárias.
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Servidores:
– 5938206/2 – lUcaS fErrEira da SilVa – (assistente administrativo)
– 55209192/ 1– diEGo lUiZ PUrEZa BarrEiroS – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 860315
Portaria Nº 2585/2022 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Capacitação técnica, instalação e configuração de estações me-
teorológicas que compõem a rede estadual de monitoramento meteoroló-
gico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Salvaterra/Pa.
Período: 17/10/2022 à 22/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
– 3254305/ 1 – raiMUNdo JorGE raiol – (auxiliar Técnico)
– 5903156/3 – daVid NoGUEira doS SaNToS – (Gerente)
– 5620430/ 1 – fErNaNdo MESQUiTa riBEiro – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 863937
Portaria Nº 2588/2022 - GaB/seMas 

 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do aterro sanitá-
rio e analisar detalhadamente o funcionamento do empreendimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marituba/Pa.
Período: 13/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
– 5952142/1 – GUSTaVo NEVES SilVa – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 5911161/4 – rÔMUlo HENriQUE alVarada fErrEira – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 863973
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 748 de 13 de oUtUBro de 2022
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversida-
de do Estado do Pará – idEflor-Bio, no uso de suas atribuições legais e 
na conformidade do art. 223, § 1º da lei N.º 5.810/94.
rESolVE:
considerando a instauração da Sindicância investigativa n°2022/423605 
através da nº 470 de 15 de janeiro de 2019, publicada no doE nº 35.042 
de 12 de junho de 2022 (seq. 24), prorrogada por meio da Portaria n° 575 
de 09 de agosto de 2022, publicada no doE n° 35.074 de 10 de agosto de 
2022 (seq. 38).
considerando o encaminhamento a essa Presidência do relatório conclu-
sivo, conforme o disposto no art. 201 da lei nº 5.810/94, emitido pela 
d. comissão designada, em que após todos os procedimentos cabíveis, 
sugeriu o arquivamento do presente processo, tendo em vista que não há 
indícios de irregularidade.
considerando ainda, o Parecer nº 79/2022/ProJUr/idEflor-Bio, o qual é 
parte integrante desta decisão, que opinou pela regularidade na condução 
dos trabalhos em seu aspecto formal do processo.
acatar a sugestão emitida pela d. comissão, com fulcro no art. 201, i da 
lei nº 5.810/94, para determinar o arquivamento da Sindicância investi-
gativa vinculado ao Processo Nº. 2022/423605, pela ausência de elemen-
tos comprobatórios capazes de configurar conduta irregular e prejuízos ao 
erário.
É o julgamento.
Belém, 04 de outubro de 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 864313

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 739 de 13/10/2022, PUBLicada No doe nº 35.150 
No dia 14/10/2022, protocolo nº 863957, referente ao 2º período de 
gozo de férias do servidor JiMMY adiSoN coNcEiÇÃo fiGUEirEdo.
oNde se LÊ: “01/02/2023 a 15/01/2023”
Leia-se: “01/02/2023 a 15/02/2023”
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 864013

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 750 de 14 de oUtUBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo: laís dos Santos Mercedes costa - 5940585 - 
Gerente
PTrES: 798365
fonte: 0101
Elemento: 33.90.30.. r$ 8.000,00 (oito mil reais)
ação: 225783
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 864266

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 713 de 29 de seteMBro de 2022
fundamento legal:  conforme o processo nº 2022/1196284 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Realizar operação de fiscalização na UC (REVIS) Refúgio de Vida 
Silvestre Tabuleiro do Embaubal e seu entorno
origem: Belém-Pa
destino: Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa.
Período: 25/09 a 14/10/2022 - 19,5 (dezenove e meia) diárias
Servidor: 3° SGT BPa luis otávio Silva Macedo - 541947321
3º SGT BPa almério Holanda Silva do Nascimento - 45194116
cB BPa Sebastião lima Peixoto - 422011
Sd BPa alana Pereira farias - 6402710
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 864102
Portaria Nº. 746 de 13 de oUtUBro de 2022

i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Breves-Pa, de 03 a 09/10/2022:

servidor objetivo

Thiago Pacheco de oliveira, matrícula nº 
5953392, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental. Conduzir e fiscalizar o início da manutenção predial que será realizada 
na sede regional de Breves para proporcionar o bom funcionamento 

da edificação.João claudio conceição de Souza, matrícula 
nº 57201094, ocupante do cargo de auxiliar 

operacional.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1257261 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 747 de 13 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de Vitória do Xingu-Pa, de 07 a 11/11/2022:

servidor objetivo

roseline Barbosa Bragatto, matrícula nº 
5921264, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

Visita para monitoramento e orientação técnica para nutrição de plantas 
em Saf’s nas comunidades do caituká, Travessão do água Boa, Traves-

são do 40 e Vicinal do Bananal.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a servidora acima, conforme 
o processo nº 2022/1253307 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 749 de 13 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Mocajuba e Moju, de 17 a 21/10/2022:

servidor objetivo

laura dias dos Santos, matrícula nº 
5800153, ocupante do cargo de Gerente.

Montagem de viveiro e capacitação de produção de mudas em tubetes.Estevam Jorge cavalcante coqueiro, 
matrícula nº 57230920, ocupante do 

cargo de Gerente.

Weliton carlos ramalho, matrícula 
nº 5923530, ocupante do cargo de 

Motorista.

Condução de veículo oficial para locomoção dos servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1286210 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 864323
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2022-FisP/seGUP/Pa

a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social por intermé-
dio do fundo de investimento de Segurança Pública – fiSP, comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de 1.000 (um mil) coletes balísticos nível iii - a, para 
atender às necessidades da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – Pc/Pa, 
conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 27/10/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 
925782)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
aNa VicToria cordEiro loPES frEiTaS dE oliVEira SoUZa
cPl/fiSP/SEGUP

Protocolo: 864044
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 28/2022-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: contratação de empresa especializada na locação de embarca-
ção, com fornecimento de tripulação, óleos lubrificantes, gás de cozinha, 
material de limpeza e cozinheiro(a), a fim de atender as necessidades do 
Grupamento fluvial de Segurança - GflU, através da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações técnicas 
constantes no Termo de referência, anexo i do Edital.
daTa da aBErTUra: 27/10/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:00 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), 14 de outubro de 2022.
luciana cunha da Silva
coordenadora do Núcleo de licitação

Protocolo: 864498

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 186/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
arTHUr arTEaGa dUraNS VilacorTa, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 847.762.852-15, rG nº 4207292, PiS/Pasep nº 19018776834, 
residente e domiciliado à Passagem iracema Nº 300-a, Bairro: Marambaia, 
cEP: 66623-140, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente/conteudista da disciplina “Sistema de 
comando de incidente i”, na modalidade Ead, para o curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864383

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 185/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
clEYBiSMar BEGoT da rESSUrrEiÇÃo, Titulação Mestre, inscrita no 
cPf sob o nº 586.339.442-00, rG nº 37707, PiS/Pasep nº 19034339699, 
residente e domiciliado à Trav dr. Enéas Pinheiro, apto 2104, Ed. Viva 
Marco, nº 2423, Bairro: Marco, cEP: 66095-105, Belém/Pa, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente/conteudista 
da disciplina “Emergencista Pré-Hospitalar i”, na modalidade Ead, para 
o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864377
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 183/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
PaUlo roBErTo PiNTo BENTES, Titulação Especialista, inscrita no cPf 
sob o nº 152.820.072-15, rG nº 1368123, PiS/Pasep nº 17032856096, 
residente e domiciliado à Tv. antonio Baena, apto. 202, Bloco a, nº 903, 
Bairro: Marco, cEP: 66093-083, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/conteudista da disciplina “local 
de crime: isolamento de Preservação”, na modalidade Ead, para o curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864373
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 183/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
PaUlo roBErTo PiNTo BENTES, Titulação Especialista, inscrita no cPf 
sob o nº 152.820.072-15, rG nº 1368123, PiS/Pasep nº 17032856096, 
residente e domiciliado à Tv. antonio Baena, apto. 202, Bloco a, nº 903, 
Bairro: Marco, cEP: 66093-083, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/conteudista da disciplina “local 
de crime: isolamento de Preservação”, na modalidade Ead, para o curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
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reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864367
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 190/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
arTHUr arTEaGa dUraNS VilacorTa, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 847.762.852-15, rG nº 4207292, PiS/Pasep nº 19018776834, 
residente e domiciliado à Passagem iracema Nº 300-a, Bairro: Marambaia, 
cEP: 66623-140, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como docente/Tutor da disciplina “Sistema de comando de 
incidente i”, nas Turmas a e B, na modalidade Ead, para o curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864407
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 191/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
da senhora SoNia da coSTa PaSSoS, Titulação doutora, inscrita no cPf 
sob o nº 562.870.702-34, rG nº 2454445, PiS/Pasep nº  12620672424, 
residente e domiciliado à av. Pedro Miranda, Pass. coelinho nº 129, Bairro: 
Pedreira, cEP: 66085-780, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “redação 
Técnica”, na Turma c e d, na modalidade Ead, para o curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864411
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 192/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
GlaUco PErEira MEdEiroS, Titulação Especialista, inscrita no cPf sob o 
nº 283.417.402-49, rG nº 26306, PiS/Pasep nº  12517206661, residente 
e domiciliado à av. Tavares Bastos, 1474, apto 1207, Torre E, Bairro: 
Marambaia, cEP: 66615-005, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 

de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “Uso da 
informação em Gestão de Segurança Pública”, na Turma c,d e G, na 
modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total 
é  r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro  de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864416
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 193/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação da senhora 
TaTiaNE da SilVa rodriGUES ToloSa, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 658.313.902-25, rG nº 32510, PiS/Pasep nº  1.313.464.542-3, 
residente e domiciliado à al Santa Maria, acesso rua 08 de Maio, Prox. 
Ps Sao Jose nº 53, Bairro: agulha, cEP: 66811-660, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
Tutor da disciplina “atendimento às Mulheres em Situação de Violência”, 
na Turma c e d, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia 
em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, 
cujo valor total é  r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864420
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 189/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
clEYBiSMar BEGoT da rESSUrrEiÇÃo, Titulação Mestre, inscrita no 
cPf sob o nº 586.339.442-00, rG nº 37707, PiS/Pasep nº 19034339699, 
residente e domiciliado à Trav dr. Enéas Pinheiro, apto 2104, Ed. Viva 
Marco, nº 2423, Bairro: Marco, cEP: 66095-105, Belém/Pa, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina 
“Emergencista Pré-Hospitalar i”, na Turma a, na modalidade Ead, para 
o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864399
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 188/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
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nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Titulação doutor, inscrita no 
cPf sob o nº 094.055.502-68, rG nº 12682, PiS/Pasep nº 17006445165, 
residente e domiciliado à Trav dr. Enéas Pinheiro, apto 902 Norte, nº 2328, 
Bairro: Marco, cEP: 66095015, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “Planejamento 
Estratégico”, nas Turmas a e B, na modalidade Ead, para o curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864395
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 196/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor WaNdo diaS MiraNda, Titulação doutor, inscrita no cPf sob 
o nº 594.033.492-04, rG nº 2557345, PiS/Pasep nº  135.01943.42-2, 
residente e domiciliado à conjunto cohab, Gleba 1, rua We-5, nº 533, 
Bairro: Nova Marambaia, cEP: 66623-285, Belém/Pa, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina 
“Uso da informação em Gestão de Segurança Pública”, na Turma E e f, 
na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total 
é r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864430
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 194/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
fErNaNdo alBErTo Biloia da SilVa, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 581.214.472-91, rG nº 13804, PiS/Pasep nº  17053603456, 
residente e domiciliado à av. conselheiro furtado, 1508, apto 1481, Ed. 
ilha de Bali, Bairro: Batista campos, cEP: 66035-435, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
Tutor da disciplina “atendimento às Mulheres em Situação de Violência”, 
na Turma c e d, na modalidade Ead, para o curso Superior de Tecnologia 
em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, 
cujo valor total é  r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864423
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 195/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 

n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
Mario ViTor BraNdÃo dE liMa, Titulação Especialista, inscrita no cPf 
sob o nº 303.340.392-15, rG nº 1878332, PiS/Pasep nº  12369033292, 
residente e domiciliado à cidade Nova 8 We-50 nº 22, Bairro: coqueiro, 
cEP: 67133-330, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “redação 
Técnica”, na Turma E, f e G, na modalidade Ead, para o curso Superior de 
Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), 
incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864425
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 197/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor PaUlo EdUardo VaZ BENTES, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 711.871.622-72, rG nº 3384474, PiS/Pasep nº  19018026991, 
residente e domiciliado à Conjunto Julia Seffer, Rua 15 Nº 81, Bairro: Águas 
lindas, cEP: 67020-530, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “atendimento 
ás Mulheres em Situação de Violência”, na Turma E, f e G, na modalidade 
Ead, para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado 
pela resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 7.200,00 (sete 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864439

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 197/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 197/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864442
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 195/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 195/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864426
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 194/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 194/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864424
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terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 193/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 193/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864422
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 196/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 196/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864434
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 184/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 184/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864376
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 187/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 187/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864391
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 188/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 188/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864398
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 191/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 191/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864414
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 192/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 192/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864419
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 190/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 190/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864408
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 189/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 189/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864405
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 183/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 

rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
PaUlo roBErTo PiNTo BENTES, Titulação Especialista, inscrita no cPf 
sob o nº 152.820.072-15, rG nº 1368123, PiS/Pasep nº 17032856096, 
residente e domiciliado à Tv. antonio Baena, apto. 202, Bloco a, nº 903, 
Bairro: Marco, cEP: 66093-083, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/conteudista da disciplina “local 
de crime: isolamento de Preservação”, na modalidade Ead, para o curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, 
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864372
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 185/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 185/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864380
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 186/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 186/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 864385
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 187/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
PaUlo roBErTo PiNTo BENTES, Titulação Especialista, inscrita no cPf 
sob o nº 152.820.072-15, rG nº 1368123, PiS/Pasep nº 17032856096, 
residente e domiciliado à Tv. antonio Baena, apto. 202, Bloco a, nº 903, 
Bairro: Marco, cEP: 66093-083, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “local de 
crime: isolamento de Preservação”, nas Turmas a e B, na modalidade Ead, 
para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro 
mil e duzentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047
Belém/Pa, 13 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 864386

diÁria
.

Portaria Nº 1823/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1261908
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MoJU/Pa
PErÍodo: 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1824/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1296995
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
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PErÍodo: 28.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 
54196767
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1825/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de insumos da SESPa.
ProcESSo: 2022/1302931
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 05.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1826/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
ProcESSo: 2022/1302955
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 19 à 28.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor (ES): caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf: 5630312-1
MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
TEN BM doUGlaS JÂNio BEZErra dE MoraES, Mf: 5561272
SUB TEN PM GEaN clEdSoN NEGrÃo ToBiaS, Mf: 5793211-1
Sd PM NEYroN SoUSa doS SaNToS, Mf: 6401977-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1827/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
ProcESSo: 2022/1290219
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 10 à 19.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM aNdrÉ icaSSaTTi QUEiroZ, Mf: 5817889-1
TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
SGT BM MicHEl fErrEira carValHo, Mf: 57174204-1
SGT PM MarcUS ViNiciUS da SilVa, Mf: 57222448
SGT PM GlEidSoN lEiTE SaraiVa, Mf: 57222289-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1828/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
ProcESSo: 2022/1303100
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 23.10 à 01.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor (ES): TEN PM SUZaNE PaTricia GoMES da SilVa, Mf: 
57198715-4
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor (ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1829/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1302024
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 07.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): MarcElo HENriQUE PaNToJa dE SoUSa, Mf: 5119109
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 864597

.

.

oUtras MatÉrias
.

 terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº 2022/4 
ÓrGÃo doador: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social
ÓrGÃo/ENTidadE rEcEBEdor(a): Policia ciENTÍfica do Pará
Tendo em vista o Processo nº 2022/812989 de 21 de Setembro de 2022, 
fica efetivada através do
presente documento a doação do (s) bem(ns) abaixo discriminado(s).
Nº dE Nº do rP dEScriÇÃo do BEM
ordEM
1 15548a VEicUlo PaSSEio,2.0;16V;4cil;142/153cV;4P;5PS;c/ar;-
GaS/alc.
orGÃo doador orGÃo/ENTidadE rEcEBEdor(a):
daTa: 21/09/2022 daTa: 10 /10/2022
Nome: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa Nome: cElSo da SilVa MaS-
carENHaS
 

Protocolo: 864003

resoLUÇÃo Nº 439/2022 - coNsUP
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública 
(coNSEP).
coNSidEraNdo os termos da lei nº 6.257, de 17 de novembro de 1999 
que cria o instituto de Ensino de Segurança do Pará no art. 1º c/c o art.2º 
do Estatuto do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 149/2015 - coNSUP, que dis-
põe sobre a forma de contratação de docentes e monitores pelas insti-
tuições que integram o Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa 
Social c/c as resoluções nº 214/2017, 311/2019 e 322/2019 todas do 
coNSUP;
coNSidEraNdo aproposta de resolução apresentada pela direção do ins-
tituto de Ensino de Segurança Pública - iESP, e após deliberação e aprova-
ção na 6ª reunião ordinária do egrégio conselho Superior do iESP ocorrida 
via remota no dia 28 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO, por fim, que as instituições que compõem o SIEDS pos-
suem, nos termos da legislação vigente, sistema de ensino próprio, com 
processo formativo, de essência específica e profissionalizante, desenvol-
vido de forma integrada pelo ensino, treinamento, pesquisa e extensão, de 
forma a possibilitar o agente de segurança pública adquirir competências 
para sua atividade específica.
rESolVE:
art.1º Estabelecer as instruções necessárias à padronização do credencia-
mento e  contratação, com os requisitos obrigatórios a todos os contratos 
de Prestação de Serviços pelas instituições de ensino que compõem o Sis-
tema Estadual de Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, contidos na 
resolução nº 149/2015-coNSUP.
art. 2º a prestação de serviços de ensino, para efeito desta resolução, 
serão remuneradas, a título de hora-aula, em decorrência do desempenho 
de encargos de cursos e demais atividades de ensino instituídas pelas ins-
tituições integrantes do SiEdS.
art.3º Todos os contratos para prestação de serviço nos estabelecimentos 
de ensino das instituições integrantes do SiEdS são considerados, para os 
efeitos desta resolução, pessoas físicas prestadoras de serviço especiali-
zado, em caráter eventual, devem estar em conformidade com as regras 
contidas na lei federal de licitações e contratos vigente.
• 1º Após o procedimento previsto no caput deste artigo, o setor financei-
ro da instituição a que pertence o estabelecimento de ensino, realizará o 
pagamento dos serviços de ensino efetivamente prestados por intermédio 
de ordem bancária.
• 2º As horas-aula contratadas serão remuneradas conforme valores fixa-
dos na resoluçãonº 148/2015 do coNSUP.
• 3º O contrato referido neste artigo deverá ser firmado antes do início da 
correspondente prestação de serviço de ensino.
• 4º Os contratados devem cumprir as orientações técnicas e pedagógicas 
estabelecidas pelo coNSUP, bem como pelas instituições do SiEdS e seus 
respectivos estabelecimentos de ensino.
art. 4º os estabelecimentos de ensino das instituições integrantes do 
SiEdS encaminharão, conforme a atividade de ensino realizada, até o 
trigésimo dia do mês subsequente à prestação da referida atividade, as 
planilhas para pagamento dos serviços prestados, conforme previsto em 
resolução do coNSUP.
• 1o O prazo previsto no caput deste artigo será reduzido para até o quinto 
dia, quando o curso se encerrar no mês de dezembro.
• 2o Nos cursos com duração superior a 01 (um) mês, as planilhas para 
pagamento dos serviços prestados deverão ser encaminhadas ao setor 
competente mensalmente.
• 3o O descumprimento deste dispositivo implicará na adoção das medidas 
disciplinares pertinentes.
art. 5º os contratados para os cursos presenciais e na modalidade Ead 
do SiEdS que seja agente público da administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo, poderá exercer atividades de ensino nos 
estabelecimentos de ensino das instituições do SiEdS, respeitado o limite 
de 360 (trezentos e sessenta) horas-aulas anuais, ressalvados os casos de 
necessidade da disciplina a ser ministrada ou no interesse das atividades 
de ensino, em que, devidamente motivada, a administração poderá contra-
tar carga-horária além do limite previsto.
• 1º A atuação do servidor nas atividades de ensino previstas nesta Reso-
lução, fora do expediente de trabalho, são consideradas para o cômputo 
do limite estabelecido.
• 2º O limite de horas-aula estabelecido neste artigo não se aplica aos 
servidores inativos e aos civis contratados para prestação de serviços nos 
estabelecimentos de ensino das instituições integrantes do SiEdS.
art. 6º os contratados para prestação de serviço nos estabelecimentos de 
ensino das instituições integrantes do SiEdS, somente poderá ser designa-
do para atuar, no máximo, em 05 (cinco) disciplinas por curso, ressalvados 
os casos de imperiosa necessidade ou no interesse das atividades de en-
sino, devidamente motivado e autorizado pelos gestores dos estabeleci-
mentos de ensino.
Art. 7ºPara fins de contratação de prestação de serviços, os estabeleci-
mentos de ensino das instituições integrantes do SiEdS devem selecionar, 
dentre o cadastro  do instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP 
aqueles que melhor se adequam às atividades acadêmicas pretendidas.
Parágrafo único. Na hipótese de inexistir credenciamento para uma ação 
formativa, o estabelecimento de ensino poderá diligenciar na busca da 
pessoa habilitada para aquela atividade acadêmica, submetendo-a ao cre-
denciamento junto ao iESP, requisito obrigatório para contratação.
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art. 8º o recrutamento e a mobilização de servidores das instituições do 
SiEdS, pelos respectivos estabelecimentos de ensino, ao exercício de ati-
vidades previstas nesta resolução é medida prioritária e de estratégico 
interesse do SIEDS, sendo que em razão da especificidade das ações de 
ensino, tais solicitações deverão ser nominais, em documento que apre-
sente os motivos que ensejaram a escolha do servidor.
Parágrafo único. Eventuais manifestações negativas à autorização de ser-
vidores para contratação para prestação de serviços nos estabelecimentos 
de ensino deverão ser realizadas de forma fundamentada e circunstancia-
da, cabendo pedido de reconsideração por parte do estabelecimento de 
ensino, ao gestor máximo da instituição a que pertence o agente público, 
a quem competirá à liberação ou manter a restrição.
art. 9ºo modelo padrão para os documentos previstos neste artigo deverá 
ser seguido pelos estabelecimentos de ensino das instituições do SiEdS, 
conforme os anexos da resolução nº 149/2015- coNSUP.
art. 10. o agente público contratado para prestação de serviço nos esta-
belecimentos de ensino das instituições integrantes do SiEdS, aos cursos 
presenciais e na modalidade EAD deverá firmar termo de compromisso de 
reposição de horas, para exercer atividade acadêmica durante o horário 
de expediente.
• 1º Caso o horário da prestação de serviço de ensino do agente público 
contratado coincida com o horário do expediente a que está obrigado na 
sua respectiva instituição, e se por ambas as funções for remunerado, fica 
determinada a compensação da jornada diária de trabalho ficando a cargo 
da chefia imediata estabelecer a forma de tal compensação.
• 2º O controle e a fiscalização do regime de que trata o parágrafo ante-
rior ficará a cargo da instituição a que pertence o servidor, que manterá 
arquivado por período não inferior a 05 (cinco) anos, os registros de ponto 
com a frequência do servidor, nos dias em que ocorrer a compensação, 
obrigando-se a fornecê-los sempre que solicitados pelo órgão executor ou 
pelos órgãos de controle.
• 3º O agente público deverá informar suas ausências durante o expedien-
te para a atuação nas atividades de ensino.
• 4º Em caso de alteração da jornada normal de trabalho, do horário de 
expediente, ou ainda, da situação funcional do servidor nos casos de trans-
ferência, cessão, redistribuição, ou qualquer outro ato que importe em 
desconhecimento de sua frequência pelo órgão que o autorizou para a 
atividade docente, durante a transitoriedade da mesma, deverão ser ime-
diatamente comunicados ao órgão executor, para que possa tomar as pro-
vidências cabíveis.
• 5º O servidor deve declarar no termo de compromisso que não possui 
nenhum impedimento legal (gozo de licença para tratamento de saúde, por 
doença em pessoa da família, entre outros), sendo de sua inteira responsa-
bilidade qualquer ônus decorrente de declaração inverídica.
• 6º As horas trabalhadas em atividades de ensino pelo agente público, 
quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, deverão ser com-
pensadas no prazo de até 02 (dois) anos, contados do término da atuação 
do agente público nas referidas atividades, de forma a ser estabelecida 
pela chefia imediata do servidor.
• 7º O agente público que não desejar efetuar a compensação de jornada 
deverá apresentar declaração ao supervisor do respectivo curso, solicitan-
do a exclusão do pagamento de hora-aula.
Art. 11. O não cumprimento da obrigação fixada no Art. 10 sujeitará o 
agente público à devolução dos valores percebidos a título de hora-aula, 
bem como à apuração de eventual infração disciplinar, na forma da legis-
lação vigente.
Art. 12. Ao final da atividade docente do servidor contratado, o estabele-
cimento de ensino, no que lhe couber, expedirá declaração do quantitativo 
de aulas ministradas e a encaminhará ao órgão de origem do agente públi-
co, para os fins do que dispõe o Art. 10 desta Resolução.
• 1º A instituição de origem do agente público deverá comunicar a efetivação 
da compensação ao estabelecimento de ensino em prazo máximo de até 02 
(dois) anos do recebimento da declaração referida no caput deste artigo.
• 2º Os documentos que trata este artigo deverão ser arquivados em via 
original, nos assentamentos funcionais do servidor.
art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
Plenário do coNSUP, 28 de setembro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP
Presidente do conselho Superior do iESP

Protocolo: 864447
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 185/2022 – ccc: NoMEar 
o MAJ QOPM RG 33511 EDSON MELO DE CASTRO, como fiscal do Con-
trato administrativo n° 058/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a 
Empresa V H a MUNoZ EirEli ; cujo objeto é a aquisição de epi (coldre 
e porta carregador duplo); registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 14 de outubro de 2022; JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl 
QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 864364

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 186/2022 – ccc: NoMEar 
o TEN CEL QOPM RG 31140 ALAN RAYOL DA CUNHA PAES, como fiscal do 
contrato administrativo n° 061/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa coMPaNHia BraSilEira dE carTUcHoS – cBc; cujo objeto 
é a aquisição de munição de 9MM para atender as necessidades da PMPa; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 14 de outubro de 2022; 
JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de 
apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 864406
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 184/2022 – ccc: NoMEar 
o TEN cEl QoPM rG 29169 MaNoEl do Socorro fErrEira SoarES, 
como fiscal do Contrato Administrativo n° 059/2022-CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa coMPaNHia BraSilEira dE carTUcHoS – 
cBc; cujo objeto é a aquisição de munição calibre 9MM; registre-se, pu-
blique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 14 de outubro de 2022; JorGE WilSoN 
PiNHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico 
da PMPa.

Protocolo: 864421

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 5619/22/di/dF, contida no doE Nº 35.150 do 
dia 14/10/2022; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 
05 de pousada. Leia-se: Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 
de pousada. ordENador: roBiSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 864183

.

.

coNtrato
.

coNtrato adM Nº 020/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de ma-
térias de contenção e resgate de animais silvestres para o Batalhão de 
Policia ambiental – BPa da Polícia Militar do Pará. Valor ToTal: r$ 
37.639,94. daTa dE aSSiNaTUra: 14/10/2022. ViGÊNcia: 14/10/2022 
a 13/10/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa: 1502 – Segurança 
Pública; ação (Projeto/atividade): 26/8259 – realização de Policiamen-
to ostensivo; Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de consumo; 
Plano interno: 22dEMP00299; fonte: 0301 – (recurso ordinário); EM-
PrESa: roSaMiNaS SErViÇo ENGENHaria E coMÉrcio lTda (cNPJ 
66.453.879/0001-35); ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 864524
coNtrato adM Nº 019/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de ar-
mários em aço tipo roupeiro para aparelhamento das unidades admi-
nistrativas e operacionais da Polícia Militar do Pará. Valor ToTal: r$ 
40.590,00. daTa dE aSSiNaTUra: 14/10/2022. ViGÊNcia: 14/10/2022 
a 13/10/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa: 1494 – defesa da 
sociedade e garantia de direito; ação (Projeto/atividade): 8760 – Gover-
nança e gestão; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e mate-
rial permanente; Plano interno: 1000198760E; fonte: 0301 – recursos 
ordinários; EMPrESa: MalU diSTriBUidora E rEPrESENTaÇÕES EirEli 
(cNPJ: 42.649.742/0001-92); ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 864521
coNtrato adM Nº 021/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de maté-
rias de contenção e resgate de animais silvestres para o batalhão de policia 
ambiental – BPa da Polícia Militar do Pará. Valor ToTal: r$ 9.549,98. daTa 
dE aSSiNaTUra: 14/10/2022. ViGÊNcia: 14/10/2022 a 13/10/2023. doTa-
ÇÃo orÇaMENTária: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação (Projeto/
atividade): 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – Material de consumo; Plano interno: 22dEMP00299; 
fonte: 0301 – (recurso ordinário); EMPrESa: BJP coMÉrcio EirEli (cNPJ 
23.189.355/0001-76); ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 864532
coNtrato adM Nº 017/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de Ta-
blet para o 12° batalhão de Polícia Militar do Pará. Valor ToTal: r$ 
11.000,00. daTa dE aSSiNaTUra: 14/10/2022. ViGÊNcia: 14/10/2022 
a 13/10/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa: 1502 – Segurança 
Pública; ação (Projeto/atividade): 26/8259 – realização de Policiamento 
ostensivo; Elemento de despesa: 44.90.52 – Equipamento e material per-
manente; Plano interno: 22EMEN00418; fonte: 0101 – (recurso ordiná-
rio); EMPrESa: NETMiNaS coMÉrcio dE iNforMáTica EirEli-ME (cNPJ 
21.487.782/0001-05); ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 864516
coNtrato adM Nº 018/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de ar-
mários em aço tipo roupeiro para aparelhamento das unidades adminis-
trativas e operacionais da Polícia Militar do Estado do Pará. Valor To-
Tal: r$ 217.998,72. daTa dE aSSiNaTUra: 14/10/2022. ViGÊNcia: 
14/10/2022 a 13/10/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa: 1494 
– defesa da sociedade e garantia de direito; ação (Projeto/atividade): 
8760 – Governança e gestão; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equipa-
mento e material permanente; Plano interno: 1000198760E; fonte: 0301 
– recursos ordinários; EMPrESa: i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli 
(cNPJ: 27.363.204/0001-43); ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 864517
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 067/2022/dL/PMPa

Pae Nº 2021/787536
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:
cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS – cfo 2° aNo 2021/2024

 sUBstitUiÇÃo tUrMa ii - BeLÉM
disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

olPM ii raQUEl fraNÇa rUfiNo BarGES 426.613.402-97 r$ 3.500,00
arMaMENTo, MUNiÇÃo E Tiro ii Márcio aUGUSTo PErEira BailoSa 301.182.552-15 r$ 5.600,00

ToTal r$ 9.100,00
Valor ToTal coM PaTroNal r$ 10.920,00

     

do oBJETo: Substituição/contratação de professores e/ou instrutores para 
ministrarem aulas das disciplinas previstas no Plano Pedagógico de docen-
te para o Curso de Formação de Oficiais – CFO 2021/2024 (2° ANO), em 
substituição aos docentes ricardo andré Bilóia da Silva e rusimuller Pereira 
de Souza, respectivamente, os quais haviam sido contratados através do 
Termo de inexigibilidade Nº 036/2022/cPl/PMPa, publicado no doE N° 
35.026, de 29 JUN 22.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor: r$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa física; 3.3.90.47.00 - obrigações Tributarias e contributivas; 
3.3.90.30.00 – Material de consumo. Pi: 1050008833; fonte do recurso: 
0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 14 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 864581

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2021/787536

O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 067/2022/dl/PMPa visando à Substituição/contratação de 
professores e/ou instrutores para ministrarem aulas das disciplinas previs-
tas no Plano Pedagógico de docente para o Curso de Formação de Oficiais 
– cfo 2021/2024 (2° aNo), em substituição aos docentes ricardo andré 
Bilóia da Silva e rusimuller Pereira de Souza, respectivamente, os quais 
haviam sido contratados através do Termo de inexigibilidade Nº 036/2022/
cPl/PMPa, publicado no doE N° 35.026, de 29 JUN 22.
Valor: r$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais).
Belém - Pa, 14 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 864584

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo

 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 033/2022 – dl/PMPa, PaE nº 2022/737778, que tem por ob-
jeto a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de redutor de 
velocidade – tipo cone flexível, a fim de ser utilizado pela Polícia Militar do 
Estado do Pará, onde o objeto deverá ser novo e sem uso, visando atender 
a demanda desta força militar estadual, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, e considerando o dis-
posto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 regulamentado pelo 
art. 13, inc. V do decreto Estadual nº 534/2020;
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira, MaJ PM 
iZaBEl criSTiNa cardoSo coSTa MoNTEiro, designada por intermédio 
da PorTaria Nº 001/2022/dl/PMPa, de 28/07/2022, que adjudicou 
a proposta de preços apresentada pela empresa J.E. dE oliVEira 
rodriGUES, inscrita sob o cNPJ nº 17.142.432/0001-30, pelo melhor 
lance de r$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para o item único do 
certame.
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação da empresa vencedora.
Quartel em Belém-Pa, 14 de outubro de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 864537

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PorTaria Nº 1204/2022-df-SUP fUNdoS; Suprido alEX TEiXEira 
raPoSo, TEN cEl PM, Mf: 5807760/1, do efetivo do (a) cVP: 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 1205/2022-df-SUP fUNdoS; Suprido THiaGo YUri da 
coNcEiÇÃo SilVa MENdES, 2° TEN, Mf: 6402812/1, do efetivo do (a) 
1° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
PorTaria Nº 1206/2022-df-SUP fUNdoS; Suprido MoiSÉS oliVEira 
da SilVa, cEl PM, Mf:56157121, do efetivo do (a) cPE: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 864462

diÁria
.

Portaria Nº5643/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: curralinho-Pa; Período: 17 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação; Servidores: SGT PM rogério de Jesus Sobrinho; 
cPf: 772.156.212-00; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM Ednaldo do Espirito 
Santo Miranda; cPf: 637.707.682-72; Valor: r$ 1.318,80. cB PM José 
augusto dos Santos; cPf: 799.035.762-34; Valor: r$ 1.266,00. cB PM 
átila ronaldo lima Vilhena; cPf: 004.018.012-33; Valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5644/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capitão Poço-Pa; Período: 27/09/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM deoclecio da Silva costa; cPf: 
492.131.052-15 ; Valor: r$ 131,88. cB PM clenilson Peniche Galisa; cPf: 
763.393.942-72; 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 Nº5645/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 28/08 a 02/09/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM laudelino 
corrêa Junior; cPf: 354.027.332-87; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM 
lamberto da luz ferreira Neto; cPf: 573.741.712-34; Valor: r$ 1.318,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5646/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capitão Poço-Pa; Período: 05 a 07/10/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Wellington 
Patrick lobato cardoso; cPf: 579.338.122-87; Valor: r$ 633,04. SGT PM 
Ewerton Sergio lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$ 527,52. 
Sd PM lucas Marsi Souza campelo da costa; cPf: 898.996.362-15; 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 Nº5647/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 13 a 15/10/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Josimar 
leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; 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 Nº5648/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capitão Poço-Pa; Período: 30/09 a 01/10/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM ivan 
Souza da Silva; cPf: 595.454.702-59; 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 Nº5649/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 28/09 a 01/10/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
deoclecio da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$ 923,16. Sd PM 
Tiago Machado de carvalho; cPf: 990.754.662-34; 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 Nº5650/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 28/09/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM alcilino Samuel Barreto de araújo; 
cPf: 410.579.372-15; Valor: r$131,88. SGT PM rocilene Barbosa 
campos; cPf: 304.099.692-49; Valor: r$ 131,88. SGT PM ivan Souza da 
Silva; cPf: 595.454.702-59; Valor: r$ 131,88. 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 Nº5651/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capitão Poço-Pa; Período: 05/10/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM deoclecio da Silva costa; cPf: 
492.131.052-15; Valor: r$ 131,88. SGT PM rocilene Barbosa campos; 
cPf: 304.099.692-49; Valor: r$ 131,88. cB PM regilmar Nobre feitosa; 
cPf: 843.902.202-68; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5652/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: anajás-Pa; Período: 04 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM adriano 
duarte Wanzeler; cPf: 787.389.622-68; Valor: r$ 131,88. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5653/22/di/dF – objetivo: a Serviço de PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 05/10/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM felisbela dos reis carvalho almeida; 
cPf: 380.844.902-06; Valor: r$ 87,04. SGT PM José roberto da Silva 
leite; cPf: 264.687.272-00; Valor: r$ 87,04. Sd PM Haroldo alves de 
oliveira; cPf: 950.585.242-87; Valor: r$ 85,72. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5654/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 04/10/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM Nilton Bonifácio; cPf: 210.658.292-
72; Valor: r$ 87,04. cB PM raimundo Nivaldo dos Santos farias; cPf: 
175.882.352-68; Valor: r$ 85,72. Sd PM antonio de Souza Silva; cPf: 
982.324.952-00; Valor: r$ 85,72.. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5655/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 25 a 28/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Breenda Baker 
Tavares; cPf: 995.016.432-04; Valor: r$ 846,66. SGT PM Kellison 
carlos chaves de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 791,28. 
cB PM Bruno Henrique oliveira costa; cPf: 002.554.692-92; 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 Nº5656/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: curralinho-Pa; Período: 17 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação; Servidores: SGT PM Weder Nascimento de almeida; 
cPf: 757.666.982-91; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM Klayton Marcos dos 
Santos; cPf: 736.487.872-68; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Salomão 
dos Santos almeida; cPf: 946.676.592-20; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM 
Victor Yan Martins rodrigues; cPf: 003.161.162-11; Valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5657/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 19/08/2022; Quantidade de diárias: 
01 alimentação; Servidores: SGT PM robson romão Barbosa Mesquita; 
cPf: 427.657.302-53; Valor: r$ 87,04. SGT PM Weyla cristina ribeiro 
Barata; cPf: 838.197.892-00; Valor: r$87,04. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5658/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 12 a 14/10/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM 
Silvio Gomes Barbosa; cPf: 731.040.352-53; Valor: r$ 261,12. SGT PM 
reinaldo da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: r$ 261,12. SGT PM 
anderson augusto Xavier; cPf: 905.523.422-20; Valor: r$ 261,12. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5659/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucumã-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 25 a 28/09/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cEl PM Sérvio Túlio 
Gonçalves Estácio; cPf: 394.510.382-72 ; Valor: r$ 949,56. SUB TEN PM 
Nivaldo Moreira da cunha; cPf: 256.059.092-15; Valor: r$ 791,28. 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.

Protocolo: 864530
Portaria Nº5626/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tailândia-Pa; 
Período: 17 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 
12 de pousada; Servidores: SGT PM carlos roberto rodrigues carneiro; 

cPf: 451.913.282-72; Valor: r$3.165,12. SGT PM Paulo da rosa celso de 
farias; cPf: 299.192.402-06; Valor: r$3.165,12. SGT PM Thércio Júnior 
Pinheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; Valor: r$3.165,12. cB PM andrei 
rodrigo Viana Maciel; cPf: 859.717.152-91; Valor: r$3.038,40. cB PM 
rodrigo Valente Guedes; cPf: 937.911.192-49; Valor: r$3.038,40. Sd PM 
Bruno leandro Botêlho da Silva; cPf: 997.623.822-34 ; Valor: 
r$3.038,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5627/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-
Pa; Período: 17 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 12 de alimentação 
e 12 de pousada; Servidores: SGT PM adilson José dos Santos; cPf: 
627.577.414-20; Valor: r$3.165,12. SGT PM Thiago cleberson da Silva; 
cPf: 867.573.002-06; Valor: r$3.165,12. SGT PM Josué Soares Torres 
da Silva Júnior; cPf: 914.479.172-00; Valor: r$3.165,12. cB PM diego 
do Nascimento rafael; cPf: 893.559.622-15; Valor: r$3.038,40. cB PM 
Jubervane de Jesus rodrigues cunha; cPf: 969.421.852-72; Valor: 
r$3.038,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5628/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: acará-Pa; 
Período: 17 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 12 de alimentação 
e 12 de pousada; Servidores: SGT PM alcides Gonçalves de lima; 
cPf: 480.101.032-68; Valor: r$3.165,12. SGT PM Eduardo augusto 
das Neves Pereira; cPf: 690.175.142-72; Valor: r$3.165,12. cB PM 
fernando rodrigues Gonçalves; cPf: 947.822.882-04; Valor: r$3.038,40. 
cB PM Wesley Kennedy duarte da Silva; cPf: 016.186.162-85; Valor: 
r$3.038,40. cB PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-31 
; Valor: r$3.038,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5641/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; 
Período: 17 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 12 de alimentação 
e 12 de pousada; Servidores: SGT PM luíz costa Santos Junior; cPf: 
805.646.742-49; Valor: r$2.088,96. cB PM Paulo fernando dias Barros; 
cPf: 937.186.242-49; Valor: r$2.057,28. cB PM andré luis Pereira 
Teixeira; cPf: 800.286.082-91; Valor: r$2.057,28. Sd PM Marcos Vinicius 
Pereira cardoso; cPf: 018.183.282-83; Valor: r$2.057,28. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5642/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; 
Período: 17 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 
12 de pousada; Servidores: SGT PM ronaldo denis dos Santos corrêa; 
cPf: 834.718.982-04; Valor: r$2.088,96. SGT PM carlos augusto Barros 
amoras; cPf: 452.424.532-49; Valor: r$2.088,96. cB PM roniele alves 
de Souza; cPf: 795.723.082-20; Valor: r$2.057,28. cB PM leandro de 
Sousa Santos; cPf: 857.253.232-34; Valor: r$2.057,28. cB PM renan 
Silva de Melo; cPf: 948.065.512-87; Valor: r$2.057,28. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 864389

.

.

oUtras MatÉrias
.

aNULaÇÃo Nº 001/2022 – dL
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/2006; conside-
rando o que dispõe o art. 15 da lei Estadual 6.474/02, regulamentado pelo 
art. 50 do decreto Estadual nº 534/2020 e, ainda, subsidiariamente, o que 
prevê o art. 49 da lei 8.666/93, os quais estabelecem que a autoridade 
competente deve anular o processo licitatório, por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, por meio escrito e fundamentado;
rESolVE:
01 – aNUlar, de ofício, o Processo licitatório, na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 32/2022- dl/PMPa, em razão de ter sido constatado no decorrer 
da instrução processual a ausência de publicação do aviso de licitação na 
Imprensa Oficial do Estado, contrariando o que dispõe os arts. 2º e 8º, 
Xiii, alínea “a”, do decreto Estadual nº 534/2022 c/c art. 21, ii, da lei 
8.666/93.
02- dETEMiNar à diretoria de licitação para que seja realizada a retoma-
da do certame licitatório visando à contratação do objeto deste pregão.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém – Pa, 14 de outubro de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 864520
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 009/2022 – FasPM,  celebrado com a empresa cS BraSil fro-
TAS S/A. Pelo presente fica apostilado ao Contrato Administrativo supra-
mencionado.
objeto: alteração de elemento de despesa da dotação orçamentária na 
cláusula Quinta do contrato administrativo N° 009/2022 – faSPMPa
No tocante ao contrato administrativo n° 009/2022 – faSPMPa, para o qual 
existe programação orçamentária no oGE/2022/UG 890101 faSPM, para 
atender a demanda em questão de que trata o memorando n° 641/2022 
– faSPMPa.
onde se lê...
Elemento de despesa: 3449039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica
Leia-se...
Elemento de despesa: 3339033 – Passagens e despesas com locomoção
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa - cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 864350

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°179/iN/coNtrato, 
de 14 de oUtUBro de 2022

Exercício: 2022
Processo nº: 2022/1319347
contrato n°: 138/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa, Mf: 
57218552-1
fiscal Suplente do contrato: cB BM NilToN do roSario SoUZa, Mf: 
57189119-1
Objeto: A aquisição de 3.000 (três mil) cestas de ajuda humanitária, a fim 
de realizar ação de resposta ao município São Geraldo do araguaia-Pa, o 
qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de 
Emergência
Valor: r$ r$ 783.960,0 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e ses-
senta 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: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 864469

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 138/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 3.000 (três mil) cestas de ajuda humanitária, a fim 
de realizar ação de resposta ao município de São Geraldo do araguaia-Pa, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação 
de Emergência.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2021 SrP / aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 003/2021 – cBMPa e Processo administrativo N° 2022/1319347
data da assinatura: 14/10/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
Valor Global: r$ 783.960,0 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e 
sessenta reais)
Vigência: 14/10/2022 aTÉ 14/10/2023
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 864460

diÁria
Portaria Nº 254 diÁria/cedec de 14 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 ao militar: SUB TEN QBM rr cESar aUGUSTo loPES 
riBEiro, 08 (oito) diárias de alimentação e 07 (sete) diárias de Pousa-
da, perfazendo um valor total de r$ 1.978,20 (UM Mil, NoVEcENToS E 
SETENTa E oiTo rEaiS E ViNTE cENTaVoS), por ter se deslocado de Be-
lém-Pa para o município de Parauapebas-Pa, na região de integração de 
carajás e com diárias do grupo B, no período de 17 a 24 setembro 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: 864539
Portaria Nº 253 diÁria/cedec de 13 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: caP QoBM MarcElo PiNHEiro doS 
SaNToS, cB QBM NilToN do roSário SoUZa, cB QBM MarÍlia lEÃo da 
coSTa PaNToJa E cB JoNaTHaN SoUZa da PENHa, 09 (nove) diárias de 
alimentação e 08 (oito) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 18.683,00 (dEZoiTo Mil, SEiScENToS E oiTENTa E TrÊS rE-
aiS), por estarem se deslocando de Belém-Pa para o Estado de São Paulo 
(capital), com diárias do grupo c, no período de 15 a 23 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: 864104
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Portaria
.

Portaria Nº 3501/2022-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo
BeLÉM, 07 de oUtUBro de 2022

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o teor do PaE Nº 2022/1202963;
r E S o l V E:
i - rEVoGar, a pedido, os termos da PorTaria Nº 966/2016, que 
cEdEU o(a) servidor(a) aSSiNf MarcoS roBErTo dE aMoriM PaNToJa, 
Matrícula nº 5888816, do(a) coordENadoria dE GESTÃo dE PESSoaS, 
para a SEGUP, retornando para a Polícia civil do Estado do Pará, a contar de 
01/11/2022;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 864004
Portaria Nº 035/2022-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa

BeLÉM-Pa, 02 de seteMBro de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003/2022-cPPad/dG/Pc-Pa, 
de 1º/09/2022, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, 
delegada Maria do PErPÉTUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, 
por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do 
Processo administrativo, instaurado pela PorTaria Nº 026/2022-Pa/dG/
Pc-Pa de 19/07/2022, publicado no doE nº 35.053, de 21/07/2022, com 
o intuito de apurar o ato de bravura atribuído ao servidor delegado d. d. 
J. – matrícula 57193830.
r E S o l V E:
i – conceder 30 (trinta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para conclusão 
do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
026/2022-Pa/dG/Pc-Pa de 19/07/2022, publicado no doE nº 35.053, de 
21/07/2022, a contar de 02/09/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
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Portaria Nº 042/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 30 de aGosto de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 004/2022-cPad, de 02/08/2022, 
subscrito pela Presidente, delegada iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEi-
ro, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão 
do Processo administrativo disciplinar nº 012/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 
26/05/2022, publicado no doE 34.992 de 02/06/2022, que apura a in-
fração atribuída aos servidores delegado E.B.f. - matrícula nº 5203848 e 
investigador J.M.P.d.o. - matrícula nº 3165248;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 012/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 26/05/2022, publicado no doE 
34.992 de 02/06/2022, a contar de 30/08/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 043/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 15 de seteMBro de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 004-007-22/2022-cPad/cG/Pc-
Pa, de 15/09/2022, subscrito pelo Presidente, delegado GUSTaVo JoSE 
foNTENElE BarrEira, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da co-
missão Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar 
nº 007/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 21/03/2022, publicado no doE 34.919 de 
04/04/2022, tendo em vista a necessidade de realizar diligências necessá-
rias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador J. G. f. 
c. – matrícula nº 5411980;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores GUSTaVo JoSE 
foNTENElE BarrEira, lEoMar NarZila MaUÉS PErEira – delegados de 
Polícia civil, e JoSE GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JUNior – Escri-
vão de Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar 
continuidade aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo 
administrativo disciplinar nº 007/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 21/03/2022, 
publicado no doE 34.919 de 04/04/2022, conforme preceitua o artigo 96, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 044/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 15 de seteMBro de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 011-010-22/2022-cPad/cG/Pc-
Pa, de 15/09/2022, subscrito pela Presidente, delegada lENa JaNNE Bo-
TElHo dE alMEida, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comis-
são Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar 
nº 010/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 04/04/2022, publicado no doE 34.949 de 
28/04/2022, tendo em vista a necessidade de realizar diligências necessá-
rias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador G. H. d. 
a. S. – matrícula nº 5950849;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores lENa JaNNE 
BoTElHo dE alMEida, lEoMar NarZila MaUÉS PErEira – delegados 
de Polícia civil, e JoSE GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JUNior – Es-
crivão de Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar 
continuidade aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo 
administrativo disciplinar nº 010/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 04/04/2022, 
publicado no doE 34.949 de 28/04/2022, conforme preceitua o artigo 96, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 045/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 15 de seteMBro de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 004-006-22/2022-cPad/cG/Pc-
Pa, de 15/09/2022, subscrito pela Presidente, delegada lEoMar NarZila 
MaUÉS PErEira, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
006/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 15/03/2022, publicado no doE 34.919 de 
04/04/2022, tendo em vista a necessidade de realizar diligências necessá-
rias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador J. G. f. 
c. – matrícula nº 5411980;

r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores lEoMar Nar-
Zila MaUÉS PErEira, GUSTaVo JoSE foNTENElE BarrEira – delegados 
de Polícia civil, e JoSE GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JUNior – Es-
crivão de Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar 
continuidade aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo 
administrativo disciplinar nº 006/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 15/03/2022, 
publicado no doE 34.919 de 04/04/2022, conforme preceitua o artigo 96, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 046/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 19 de seteMBro de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 007/2022-cPad/cG/Pc-Pa, de 
19/09/2022, subscrito pela Presidente, delegada SiMoNE EdoroN Ma-
cHado araUJo, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
009/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 31/03/2022, publicado no doE 34.949 de 
28/04/2022, tendo em vista a necessidade de realizar diligências neces-
sárias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador G. S. 
M. – matrícula nº 5940356;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores SiMoNE Edo-
roN MacHado araUJo, cYNTHia dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa – delega-
das de Polícia civil, e adaM GrEGorY SaNToS do carMo – Escrivão de 
Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar continui-
dade aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo adminis-
trativo disciplinar nº 009/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 31/03/2022, publicado 
no doE 34.949 de 28/04/2022, conforme preceitua o artigo 96, da lei 
complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 047/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 22 de seteMBro de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 003-015-22/2022-cPad, de 
22/09/2022, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para con-
clusão do Processo administrativo disciplinar nº 015/2022-Pad/dG/Pc-Pa, 
de 31/05/2022, publicado no doE 35.024 de 28/06/2022, que apura a 
infração atribuída ao servidor delegado r. X. d. S. – matrícula nº 5409934;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 015/2022-Pad/dG/Pc-Pa, de 31/05/2022, publicado no doE 
35.024 de 28/06/2022, a contar de 22/09/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 048/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
BeLÉM-Pa, 03 de oUtUBro de 2022.

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003/2022-cPad, de 03/08/2022, 
subscrito pelo delegado oTTo HENriQUE diaS WirTZ, Presidente da co-
missão do Processo administrativo revisional nº 004/2022-Pad/rEViSÃo/
dG/Pc-Pa, de 04/04/2022, publicado no doE 34.949, de 28/04/2022, para 
revisar a decisão exarada por meio do Processo administrativo discipli-
nar nº 007/2015-dGPc/Pad, que ensejou na demissão do então servidor 
GErSoN PiNHEiro da SilVa, tendo em vista a necessidade de realizar 
diligências necessárias à instrução do Processo;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores oTTo HENriQUE 
diaS WirTZ, iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro – delegados de Polícia ci-
vil, e Maria ofElia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, respectivamente 
Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios, vi-
sando à conclusão do 004/2022-Pad/rEViSÃo/dG/Pc-Pa, de 04/04/2022, pu-
blicado no doE 34.949, de 28/04/2022, conforme preceitua o artigo 96, da lei 
complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 863991
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Portaria Nº: 02712/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1273232, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
05/10/2022 a 08/10/2022;

1. daS JESSica aMaral rodriGUES - MaT: 5913297
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. adM adriaNo cESar fraNco cardoSo - MaT: 5924109
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02713/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1268701, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 a 
06/10/2022;

1. iPc SaNdra criSTiNa oliVEira NoGUEira - MaT: 5965211
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02714/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1268701, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 a 
07/10/2022;

1. dPc lEoNardo doS SaNToS PErEira - MaT: 5967071
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02715/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221266390, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
05/10/2022 a 09/10/2022;

1. PPc MarcoS cEZar caNdido MENEZES - MaT: 5703891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02716/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221266325, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
05/10/2022 a 09/10/2022;

1. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM aNdrE lUiS daNTaS raMoS - MaT: 57215
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02717/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1268701, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 a 
06/10/2022;

1. EPc alEXaNdrE MaGNo caldaS fErrEira - MaT: 57190571
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02718/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1282860, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GUrU-
PÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 a 
07/10/2022;

1. iPc MarcEllo iTHalo dE araUJo alVES - MaT: 5966938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02719/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 1280600, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa Maria do 
PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 
a 07/10/2022;

1. iPc THaiS liMa doS SaNToS - MaT: 5913857
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
2. iPc cElSo fErrEira SarMENTo filHo - MaT: 54185454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02720/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1282860, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GUrU-
PÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 a 
07/10/2022;

1. dPc cariNa aMaral da lUZ - MaT: 57233065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc VaNdSoN laMar NUNES GUSMÃo - MaT: 5966762

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02721/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1282277, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMi-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 a 
08/10/2022;

1. dPc WalMir raciNE liMa loPES JUNior - MaT: 5940427
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc MidiEl carloS aGUiar forMENTo - MaT: 57194589
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc rodriGo cESar MoraES frEiTaS - MaT: 57233644
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02722/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1281397, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
05/10/2022 a 05/10/2022;

1. dPc adriaNa carla MaGNo BarBoSa - MaT: 54180059
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

2. MPc JarBaS PaNToJa PErEira - MaT: 5853257
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

3. iPc adriaNo da PaiXao SoUTo - MaT: 5940329
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

4. EPc JaNE BarBoSa da SilVa - MaT: 5553105
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.12 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E doZE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02723/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1268701, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 a 
07/10/2022;

1. iPc EZEQUiEl dE JESUS PErEira do rEGo - MaT: 5865905
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02724/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1268701, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 
a 07/10/2022;

1. dPc TEMMEr da cUNHa KHaYaT - MaT: 57233637
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc MariZol VaScoNcEloS dE alMEida - MaT: 5914020
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02725/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 04/10/2022 a 05/10/2022;

1. iPc SErGio ricardo da SilVa coSTa - MaT: 5449405
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc GESSi da SilVa laMEira filHo - MaT: 5619181
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02726/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 04/10/2022 a 05/10/2022;

1. iPc JUliMar diaS ViEira - MaT: 5913862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. MPc aNToNio SErGio VaScoNcEloS MarTiNS - MaT: 5619408
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02727/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 04/10/2022 a 06/10/2022;

1. MPc lUiZ carloS oliVEira coUTo - MaT: 5453119
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02728/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GarrafÃo do Nor-
TE, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 04/10/2022 a 
05/10/2022;

1. dPc lUcaS WallacE oliVEira dE SoUSa - MaT: 5966831
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc PaUlo cÉSar rocHa da SilVa - MaT: 5966785
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02731/2022 - dGPc/od/drF 
de 06 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1268701, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aca-
RÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/10/2022 a 
07/10/2022;

1. iPc JaciValdo raMoS GoMES MoNTEiro - MaT: 5856892
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc Edi HUMBErTo SErrao QUarESMa - MaT: 5932469
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02729/2022 - dGPc/od/drF 
de 05 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1266655, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 04/10/2022 a 07/10/2022;

1. EPc lUcaS NUNES fariaS - MaT: 5966379
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc MarTa SUZaNa crUZ doS SaNToS - MaT: 5966233
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. dPc ViTor PiETScH fraNca foNTES - MaT: 5914059

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc carloS frEdErico caSTElo BraNco corrEa - MaT: 57233631

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
5. iPc BiaNca PErEira dE alMEida - MaT: 5966354

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02730/2022 - dGPc/od/drF 
de 06 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1286007, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MElGa-
ÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/10/2022 a 
08/10/2022;

1. iPc Marco aUGUSTo da SilVa filHo - MaT: 5966482
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02732/2022 - dGPc/od/drF 
de 06 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221275927, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENador 
JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
06/10/2022 a 08/10/2022;

1. iPc BETHÂNia caMPoS GoNÇalVES - MaT: 5966795
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc GlaUToN fEiToSa da SilVa - MaT: 54192489
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02733/2022 - dGPc/od/drF 
de 06 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1274652, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/10/2022 
a 07/10/2022;

1. dPc BrUNo aUGUSTo aMaZoNaS dE MENEZES - MaT: 5940434
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. iPc VilMa criSTiNa fErrEira da coSTa - MaT: 8400757
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02734/2022 - dGPc/od/drF 
de 06 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1272859, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
06/10/2022 a 10/10/2022;

1. aUXSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02736/2022 - dGPc/od/drF 
de 06 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1291777, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/10/2022 
a 08/10/2022;

1. MPc aNToNio JEffSoN Barral coSTa - MaT: 5618576
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. MPc PaUlo ricardo caNTUaria MoUTiNHo - MaT: 5129303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. dPc adalBErTo PErEira cardoSo - MaT: 5232295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
5. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02737/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1293323, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
06/10/2022 a 10/10/2022;

1. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02738/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1281039, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07/10/2022 a 
09/10/2022;

1. dPc TaiNaN MElo carQUEiJa MoNTEiro - MaT: 5940510
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc fadia SoUSa fEliX NaUar - MaT: 5940340
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. iPc MariaNa ToMaZ MacEdo BaSToS - MaT: 5940078
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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4. EPc rENaTa PiMENTEl daNTaS - MaT: 57233677
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
5. iPc JoSE riBaMar corrEa rodriGUES - MaT: 5693543
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

6. iPc faBio GoNcalVES coSTa - MaT: 57233558
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

7. dPc MarcElo ZaP BErToNcEllo - MaT: 5940482
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

8. iPc NaTalia dE MacEdo GUrGEl SoarES - MaT: 5940251
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02739/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221266213, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUrora 
DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
07/10/2022 a 09/10/2022;

1. daS SaNdra MicHElla da SilVa dE alMEida - MaT: 5967745
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02740/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221266066, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUrora 
DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
07/10/2022 a 09/10/2022;

1. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc raiMUNdo rUBENS fErrEira doS SaNToS - MaT: 5411840
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02741/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1279504, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/10/2022 a 
15/10/2022;

1. iPc KlEBEr SaNTiaGo MacHado - MaT: 57233645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc THaiSa NaHara SilVa BaTiSTa dE alMEida - MaT: 5940186
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc Maria do Socorro fiGUEirEdo dE carValHo - MaT: 5939652
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02742/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1273807, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGoMi-
NAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 10/10/2022 a 13/10/2022;

1. iPc JoSE Maria dE SoUSa rocHa - MaT: 5333199
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02743/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221273807, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGoMi-
NAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 10/10/2022 a 13/10/2022;

1. adM PaUlo MaTHEUS dE oliVEira rodriGUES - MaT: 5960202
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. daS rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02745/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1276093, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio dE Ja-
NEIRO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/10/2022 
a 21/10/2022;

1. iPc roGEr aNdErSoN dE SoUZa SilVa - MaT: 5913953
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 1, ToTal: r$ 7,596.30)

2. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS NoGUEira - MaT: 5940334
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 1, ToTal: r$ 7,596.30)

3. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 1, ToTal: r$ 7,596.30)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 22,788.90 ( ViNTE E doiS Mil, SETEcENToS E oiTENTa E 
oiTo rEaiS E NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02746/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1190064, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio dE 
JANEIRO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, no período de 
09/10/2022 a 12/10/2022;

1. dPc THiciaNE PaNToJa Maia QUarESMa - MaT: 57221711
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,772.47 ( UM Mil, SETEcENToS E SETENTa E doiS rEaiS E 
QUarENTa E SETE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02747/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221292051, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
08/10/2022 a 11/10/2022;

1. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. MPc MaUro MiraNda caMPoS - MaT: 5600693
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira - MaT: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02748/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1291939, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
09/10/2022 a 12/10/2022;

1. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc roMUlo araUJo rodriGUES - MaT: 5940127
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02749/2022 - dGPc/od/drF 
de 07 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1292133, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa 
TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, 
no período de 10/10/2022 a 13/10/2022;

1. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc aNdrE PESSoa BarroS - MaT: 57233594
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc VicTor loBaTo BiNo - MaT: 54197174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02750/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1299007, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂNdia, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
11/10/2022 a 15/10/2022;

1. daS MarcElo aUGUSTo da SilVa GUEdES - MaT: 5900390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02751/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1299002, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 11/10/2022 a 
15/10/2022;

1. iPc MarcElo dE JESUS calaNdriNi dE aZEVEdo - MaT: 5703808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc Maria criSTiNa cardoSo dE aNdradE - MaT: 54184106
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02752/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1292191, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa 
TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, 
no período de 11/10/2022 a 14/10/2022;

1. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc Eric MarcoS NUNES caValcaNTE - MaT: 5332630
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc rENaN fraNciSco rodriGUES BraGa - MaT: 4219816
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02753/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1289433, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/10/2022 a 
14/10/2022;

1. MPc JESUS da SilVa loPES - MaT: 5453097
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc Hilario MilToN da SilVa JUNior - MaT: 5704243
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc SidclEY SilVa BarroSo - MaT: 5939610
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02754/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1305732, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 11/10/2022 
a 13/10/2022;

1. iPc MarcoS roBErTo doS SaNToS faGUNdES - MaT: 5410690
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc fraNK WalBErTo liMa MaToS - MaT: 57192821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc Marco aNToNio dE oliVEira E SilVa - MaT: 54188988
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02755/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1305514, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 11/10/2022 
a 11/10/2022;

1. iPc WENdSoN lEoN TiaGo fraZao riBEiro - MaT: 5940108
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

2. EPc aNToNio SErGio da coSTa aNJoS JUNior - MaT: 5940008
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

3. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

4. iPc rafaEl lEal dE carValHo - MaT: 5940189
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.12 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E doZE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02756/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1298987, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
11/10/2022 a 15/10/2022;

1. adM PaUlo roBErTo rodriGUES cardoSo - MaT: 57190627
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02757/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1298987, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 11/10/2022 a 
15/10/2022;

1. dPc claUdio GalENo dE MiraNda SoarES filHo - MaT: 5826128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc JoSE aUGUSTo foNSEca dE MaGalHaES - MaT: 5331749
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02758/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221297342, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
PANIM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
08/10/2022 a 11/10/2022;

1. PPc aNdrE lUiZ MoNTEiro caSTro - MaT: 70530
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02760/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221295807, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaE-
TETUBA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
08/10/2022 a 13/10/2022;

1. daS HiGor rodriGUES GUiMaraES da SilVa - MaT: 5937175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. adM MarciaNE dE SoUSa BarBoSa - MaT: 5313899
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. daS MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02761/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221295702, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 08/10/2022 
a 13/10/2022;

1. adM Maria NorMa da SilVa GUrJao MaToS - MaT: 57444
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02762/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221295398, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 08/10/2022 
a 13/10/2022;

1. iPc dioNE caMPoS BaSToS - MaT: 51472408
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02763/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221294725, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaE-
TETUBA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
08/10/2022 a 12/10/2022;

1. adM MaX da coSTa fraZao - MaT: 5888791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02764/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221302606, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no pe-
ríodo de 13/10/2022 a 15/10/2022;

1. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02765/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221302535, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no pe-
ríodo de 13/10/2022 a 15/10/2022;

1. adM MarcoS aNToNio GoMES dE liMa - MaT: 702455
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02766/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221302417, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no pe-
ríodo de 13/10/2022 a 15/10/2022;

1. daS SaNdra MicHElla da SilVa dE alMEida - MaT: 5967745
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. daS Erica TErEZa doS PaSSoS SoUZa - MaT: 6402891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02767/2022 - dGPc/od/drF 
de 11 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221300389, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 13/10/2022 a 15/10/2022;

1. aGMEc HErNaNi caSTro dE fiGUEirEdo - MaT: 58963
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. daS Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - MaT: 54185815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02769/2022 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310823, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/10/2022 a 
12/10/2022;

1. iPc HErBErT WErNEr fErrEira HaaSE - MaT: 55209651
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. dPc MiQUÉiaS coiMBra ZEfEriNo - MaT: 5966463
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02770/2022 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310811, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/10/2022 a 
12/10/2022;

1. iPc lUiZ claUdio dE oliVEira fErNaNdES - MaT: 5967003
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. EPc PEdro MorENo rocHa lEMES arriGoNi - MaT: 5967050
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02771/2022 - dGPc/od/drF 
de 13 de oUtUBro de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310807, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/10/2022 a 
13/10/2022;

1. iPc clEMESSoN claYVEr coSTa aZEVEdo - MaT: 3540245
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc VaNBErG SilVa - MaT: 5966424
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Protocolo: 863983
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..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 005/2018 – PcePa
oBJETo do coNTraTo: o presente termo se refere ao contrato adminis-
trativo nº 005/2018 – cPcrc, que tem por objeto Prestação dos serviços 
de Manutenção do acesso à internet através da rede de comunicação de 
Dados do Estado do Pará, Instalação e configuração de um Servidor Fi-
rewall, Link de dados (Fibra e Rádio), Implantação de fibra nas Unidades 
de castanhal e Marabá, ativação de link (Fibra), configuração de switch, 
Manutenção de iP’s válidos através de NaT e licença de uso de Sistemas 
Globais (SiafEM E SiMaS).
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a alteração 
da denominação do Centro de Perícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que 
passa a denominar-se Polícia Científica do Pará (PCEPA), conforme a Lei nº 
9.382, de 16 de dezembro de 2021. o presente Termo aditivo tem como ob-
jeto, também, o acréscimo de objeto no percentual de 0,5722% aos valores 
praticados no contrato supracitado em conformidade com o Memorando nº 
054/2022 – coordenação de orçamento e finanças, referente ao acréscimo 
de serviço, representando um custo adicional mensal no valor de r$ 236,46 
(duzentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858238; foNTE: 0101002877; NaTU-
rEZa da dESPESa: 339140; Pi: 4120008238c; aÇÃo: 233543.
coNTraTada: a EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNi-
caÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.059.613/0001-18, com sede estabelecida à rodovia augusto Montene-
gro, km 10, centro administrativo do Estado, distrito de icoaraci, Belém/
Pa, cEP 66.820-000.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 864578

diÁria
.

Portaria N°. 2028/ 2022
faBio VaScoNcEloS MEirElES
MaTrÍcUla: 54186731
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 22/09/2022 a 23/09/2022
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864368
Portaria N°. 2024/ 2022

PaTricK SilVa da SilVa
MaTrÍcUla: 5963427/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/09/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2023/ 2022
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: iriTUÍa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/09/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2021/ 2022
dEBora Maria BarroS loPES
MaTrÍcUla: 57190374
carGo: assistente administrativo
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 21/09/2022 a 24/09/2022
oBJETiVo: aTENdEr dEMaNda.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2026/ 2022
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ViGia - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PEricia TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864352

Portaria N°. 2020/ 2022
aNToNio lUiZ da SilVa SaNToS
MaTrÍcUla: 5963398/1
carGo: Motorista
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 12/09/2022 a 20/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2018/ 2022
criSTiNa NEVES foNSEca
MaTrÍcUla: 5157463/2
carGo: Perito criminal
Maria do Socorro dE JESUS oliVEira dE alMEida
MaTrÍcUla: 3228843/2
carGo: Perito criminal
cidadE: alTaMira - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/08/2022 a 17/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2017/ 2022
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/09/2022
oBJETiVo: conduzir viatura .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1979/ 2022
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
JoSÉ HENriQUE SiQUEira ViaNa
MaTrÍcUla: 57209107/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: NoVo ProGrESSo - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 02/09/2022 a 06/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864359
Portaria N°. 2025/ 2022

JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 19/09/2022 a 23/09/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1999/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/09/2022 a 20/09/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2014/ 2022
JoilSoN roBErTo GUiMarÃES SilVa
MaTrÍcUla: 57194226
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/09/2022 a 14/09/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2008/ 2022
JoENdEl NEVES NUNES
MaTrÍcUla: 57195316/1
carGo: Motorista
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/09/2022 a 22/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864348
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Portaria N°. 2034/ 2022
clEBErToN SaNToS MENdES
MaTrÍcUla: 5958632
carGo: Perito criminal
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 15/09/2022 a 18/09/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2030/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 57229910/2
carGo: coordenador
GErSoN alMEida da SilVa
MaTrÍcUla: 57200316/1
carGo: Técnico de administração e finanças
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 24/09/2022 a 26/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 828/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 03/05/2022 a 07/05/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 827/ 2022
alUiSio fErrEira dE aGUiar
MaTrÍcUla: 5961650/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
criSTiaN dioGo SaraiVa VaScoNcEloS
MaTrÍcUla: 57196373/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
Gilliard MacHado caMPoS
MaTrÍcUla: 5962250/1
carGo: Médico legista
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: XiNGUará - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 06/05/2022 a 08/05/2022
oBJETiVo: rEaliZar rEMoÇÃo cadaVÉrica .
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864331
Portaria N°. 2015/ 2022

carloS EdUardo BiSPo doS SaNToS coSTaS
MaTrÍcUla: 5958534/1
carGo: Médico legista
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 24/03/2022 a 27/03/2022
oBJETiVo: ficar a disposição .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2013/ 2022
JocY da SilVa GoNÇalVES
MaTrÍcUla: 57200690/1
carGo: Motorista
laiS PErEira dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5958471/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTUPiraNGa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/09/2022 a 22/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE local dE criME.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2012/ 2022
daVid loBo aMaral JUNior
MaTrÍcUla: 5937785
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TailaNdia - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/09/2022 a 19/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2011/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/08/2022 a 27/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864340
Portaria N°. 2065/ 2022

fraNciSco iTalo caSTElo diaS
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 27/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2051/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 23/09/2022 a 26/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2043/ 2022
JoENdEl NEVES NUNES
MaTrÍcUla: 57195316/1
carGo: Motorista
odilENE do Socorro PaNToJa araÚJo
MaTrÍcUla: 5889993
carGo: Perito criminal
roMUlo roSSiNE doS SaNToS BriTo
MaTrÍcUla: 5952549
carGo: Perito criminal
cidadE: alENQUEr - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/09/2022 a 26/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar EXaMES PErÍciaiS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2044/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/08/2022 a 31/08/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864320
Portaria N°. 2040/ 2022

WElliNGToN PErrEira BalTaZar
MaTrÍcUla: 60205681
carGo: Motorista
cidadE: UrUará - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/09/2022 a 21/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2039/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
BENEdiTo lEÃo GoNZaGa
MaTrÍcUla: 5233291/2
carGo: Perito criminal
ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira
MaTrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
cidadE: PorTEl - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 30/08/2022 a 03/09/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 2036/ 2022
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
alaN JUNio SalGado dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57216516
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: alENQUEr - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 13/09/2022 a 16/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2035/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: MÃE do rio - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 19/09/2022 a 22/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PEricia TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864328
Portaria N°. 1775/ 2022

Marco aNToNio oliVEira caMPoS
MaTrÍcUla: 57218158/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/09/2022 a 10/09/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1986/ 2022
THiaGo ValENTE NoVaES
MaTrÍcUla: 5719442
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 03/10/2022 a 07/10/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1978/ 2022
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/09/2022 a 25/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2016/ 2022
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 21/09/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864335
Portaria N°. 1773/ 2022

carMEN lUcila MElo BriTo BElicHa foNSEca
MaTrÍcUla: 5233062/1
carGo: Perito criminal
ElZEMar MarTiNS riBEiro rodriGUES
MaTrÍcUla: 57225359
carGo: Perito criminal
Maria daS MErcÊS cHaVES dE PaUla
MaTrÍcUla: 5107407/2
carGo: Perito criminal
racHEl UllMaNN lEiTE iESPa
MaTrÍcUla: 57206984
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 25/09/2022 a 30/09/2022
oBJETiVo: coletar material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2059/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/10/2022 a 06/10/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1650/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 29/08/2022 a 01/09/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2053/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864317
Portaria N°. 1773/ 2022

carMEN lUcila MElo BriTo BElicHa foNSEca
MaTrÍcUla: 5233062/1
carGo: Perito criminal
ElZEMar MarTiNS riBEiro rodriGUES
MaTrÍcUla: 57225359
carGo: Perito criminal
Maria daS MErcÊS cHaVES dE PaUla
MaTrÍcUla: 5107407/2
carGo: Perito criminal
racHEl UllMaNN lEiTE iESPa
MaTrÍcUla: 57206984
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 25/09/2022 a 30/09/2022
oBJETiVo: coletar material biologico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2059/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/10/2022 a 06/10/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1650/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/08/2022 a 01/09/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864156

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 304/22-GaB/dGPcP de 11 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°2022/1301931.
r E S o l V E:
SUSPENdEr o gozo de férias da servidora daNiEllE SilVa dE aNdra-
dE liMa GUErra, corregedora, matrícula n°73504231/2, no período de 
01.10.2022 a 30.10.2022, concedida pela Portaria N°250/2022-GaB/dGP-
cP de 29.08.2022, publicada no doE nº 35.098 de 31.08.2022, para pos-
terior gozo. 
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 11 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 864166
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do seXto terMo aditiVo ao coNtrato 019/2013
NÚMero do terMo: 6°
NÚMero do coNtrato: 049/2013
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a Sr. aNToNio HUMBErTo alENcar, inscrito no 
cPf/Mf n°  223.362.653-20.
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem por objeto a locação 
não residencial, referente ao imóvel urbano localizado na avenida dr. lívio 
Malzoni, s/n°, bairro Bíblia, cEP: 68.560-000, no município de Santana 
do araguaia/Pa, com área total construída de 290,00 m² e 700,00 m² em 
área de terreno, destinado ao funcionamento da cirETraN no referido 
município.
Valor do coNTraTo: o valor mensal da presente locação é de r$ 
4.813,82 (Quatro mil, oitocentos e treze reais, e oitenta e dois centa-
vos), perfazendo um valor global em 48 (quarenta e oito) meses de r$ 
231.063,36 (duzentos e trinta e um mil, sessenta e três reais e trinta e 
seis centavos
oBJETo E JUSTificaTiVa do adiTaMENTo: alterar a “cláusula Quarta 
– do Prazo de locação” e a “cláusula Nona – dos recursos financeiros”.
ViGÊNcia do adiTaMENTo: início: 09/09/2022 Término: 08/09/2026
doTaÇÃo orÇaMENTária: 66.201 – departamento de Trânsito do Estado 
do Pará;06 – Segurança Pública;125 – Normatização e fiscalização;122 
– administração Geral;1502 – Segurança Pública;1297 – Manutenção da 
Gestão;8830 – implementação de Unidades do dETraN/Pa8338 – opera-
cionalização das açõesElemento de despesa – 339036 – outros Serviços 
de Terceiros – essoa física;fonte de recursos – 0261000000 – recursos 
Próprios;– 0661000000 – recursos Próprios – Superávit.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 08/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa
(rEPUBlicado Por iNcorrEÇÃo )

Protocolo: 864397

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4328/2022-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 2022/1282773;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Hiran costa Mesquita, matrícula nº 5805201 /3, no cargo de agente de 
fiscalização de Trânsito, lotado na dTo/GofTc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais e de pronto pagamento durante a operação de fiscalização de 
trânsito que será realizada na circunscrições do municipio de Salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 à 30/11/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4363/2022-daF/cGP, Belém, em 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1286056;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Gleydson José Miranda da Paixão, matrícula nº 54192298/2, no cargo de 
analista de administração de finanças, lotado na cNP/GPlaNE.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$- 
400,00 (QUATROCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os 
municípios de; Novo Progresso; castelo dos Sonhos/altamira, conforme 
Processo de diárias n° 2022/1284595.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339033-r$- 200,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 12/11 a 29/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4350/2022-daF/cGP, Belém, em 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1300283;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
irandir de castro diniz, matrícula nº 57196438/2, no cargo de analista de 
Trânsito, lotado na dTo/cET.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir des-
pesas emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para 
os municípios de; Portel, conforme Processo de diárias n° 2022/1299807.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 1.200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 24/10/2022 a 29/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4362/2022-daF/cGP, Belém, em 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1297389;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
francisca Morais da Silva, matrícula nº 57201682/2, no cargo de agente 
fiscal de Trânsito, lotado na dTo/cofT/GofTc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os muni-
cípios de; abaetetuba, conforme Processo de diárias n° 2022/1275189.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.500,00
3339036-r$- 1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 a 30/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4361/2022-daF/cGP, Belém, em 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1301757;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Geisa acácia Tavares, matrícula nº 57195631/1, no cargo de analista de 
Trânsito, lotado na dTo/cEd/GPPPEd.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
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 muni-
cípios de; acará; igarapé-Miri; Mocajuba; Moju; Salinópolis; capanema, 
conforme Processo de diárias n° 2022/1301718.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339036-r$- 2.500,00
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 13/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4326/2022-daF/cGP, Belém, em 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1282766;
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rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
cláudia dos Santos Menezes almeida, matrícula nº 57230594 /1, no cargo 
de agente de fiscalização de Trânsito, lotado na dTo/GofTc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a suprir as despesas eventuais 
e de pronto pagamento durante a realização da operação de fiscalização 
de trânsito que será realizada na circunscrições do municipio de Tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 02 a 15/11/2022 .
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4352/2022-daF/cGP, Belém, em 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1262543;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco de assis Bentes Nahmias, matrícula nº 80845491/1, no cargo de 
auxiliar operacional de Trânsito, lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os 
municípios de; capanema; oriximiná, conforme Processo de diárias n° 
2022/1262380.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11/10/2022 a 03/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4329/2022-daF/cGP, Belém, em 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1276625;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Telma alice da cruz Paiva, matrícula nº 57214880 /1, no cargo de Vistoria-
dora, lotado na GViV/SEdE.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
80,00 (OITENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com trans-
porte no municipio de Vigia de Nazaré.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 80,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/10 à 11/11/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4348/2022-daF/cGP, Belém, em 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1262534;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco de assis Bentes Nahmias, matrícula nº 80845491/1, no cargo de 
auxiliar operacional de Trânsito, lotado na daf/ciM/GoSENG.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; capanema; oriximiná, conforme Processo de diárias n° 2022/1262380.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 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 03/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 864582

.

diÁria
.

Portaria nº 4336/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1297004;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 02/11 a 14/11/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
orivaldo rodrigues dos Santos 57228929 /1

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

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

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4333/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1282666;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e seis (26) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de São Miguel do Guamá/Belém – 07/10 à 11/10/2022, 
alenquer/Belém – 14/10 à 18/10/2022, Salinópolis/Belém – 21/10 à 
25/10/2022, Mocajuba/Belém – 04/11 à 08/11/2022, Moju/Belém – 11/11 
à 15/11/2022, Tailândia/Belém – 18/11 à 21/11/2022, a fim de acom-
panhar os trabalhos da equipe das bancas itinerantes de habilitação que 
serão realizadas nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
Sérgio roberto ferreira dos remédios 54193260 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4359/2022-daF/cgp, Belém, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1300267;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SEiS E MEia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/
PA para os municípios de FORTALEZA/CE – 23/10 a 29/10/2022, a fim de 
participar do curso de Treinamento e Visita à centrais de Monitoramento 
que ocorrerá em fortaleza/cE.

NoMe MatricULa
Bárbara Maria Morais de castro 5947687 /2

cristovão cunha Simões da Mota 55588489 /1
Márcia Helena de Queiroz Nascimento 57193995 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4335/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1295982;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de TailÂNdia – 01/11 a 07/11/2022, GoiaNÉ-
SIA – 08/11 a 15/11/2022, com a finalidade de realizar os trabalhos de le-
vantamento técnico e de área para instalação e funcionamento de Balanças 
nas rodovias Estaduais nos referidos municípios.

NoMe MatricULa

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1

Sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1

Walmero Jesus costa 57226865 /1

Priscyla roman Vieira 57200275 /1

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria nº 4334/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1296478;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ACARÁ – 01/11 a 15/11/2022, a fim de re-
alizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4351/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1274857;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de São félix do Xingú no período de 24/10 à 
22/11/2022, a fim de responder interinamente pela Gerência do referido 
municipio.

NoMe MatricULa
flavio dos Santos 5959652 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4364/2022-daF/cgp, Belém, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1284595;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSETE E MEia (17 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de NoVo ProGrESSo – 12/11 a 19/11/2022, 
ALTAMIRA/CASTELO DOS SONHOS – 20/11 a 29/11/2022, a fim de realizar 
um estudo de Reclassificação da CIRETRAN de Novo Progresso/PA e de Im-
plantação de Posto avançado no distrito de castelo dos Sonhos na regiões 
de integração Tapajós, para auxiliar na gestão do dETraN/Pa.

NoMe MatricULa
Gleydson José Miranda da Paixão 54192298 /2

Mário diego rocha Valente 57195478 /1
átila de Morais Machado 57175789/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4297/2022-daF/cgp, Belém, 07/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1277972;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de abaetetuba para o município de Barcarena no período de 27/10 à 
10/11/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO no 
referido municipio.

NoMe MatricULa
claudionilso Quaresma lima 5212650 /2
dayane cordovil Pamplona 5958503 /1

Jorge Magno ferreira de carvalho 5964196 /1
Pedro Paulo ferreira Barbosa 57202090 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4354/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1297276;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Santarém – 03 à 10/11/2022, redenção -11 
à 15/11/2022, Marabá/Belém – 16 à 19/11/2022, a fim de realizar plano 
de ação para trabalho de classificação, recolhimento e transporte de pro-
cesso de habilitação produzidos nas cirETraNs (a) onde há impressão de 
documentos de cNH.

NoMe MatricULa
alex Henrique Moreira de Souza 5922439 /4

Benedito alho rabelo 3264327 /1
Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4295/2022-daF/cgp, Belém, 07/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1275238;
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 ACARÁ – 02/11 a 15/11/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como desen-
volver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1

José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1
Humberto celso rosa 57195441 /2

luciano azevedo Nascimento 57214954 /1
Sandro da Silva Soares 57194202 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4331/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1281685;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e ½) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Paragominas – 11/10/2022,dom Eliseu – 
12/10/2022, Paragominas/Belém – 13 à 15/10/2022, a fim de participar 
de reunião com os Órgãos Municipais de Trânsito ou Prefeituras para que 
seja repassada as informações contidas no documento repassado pela cNP 
a fim de fazer planejamento de estratégias para conter o aumento do nú-
mero de acidentes de trânsito e tratar sobre fiscalização trânsito com ve-
radores dos referidos municipios.

NoMe MatricULa
José Bento andrade Gouvêa Júnior 80845362 /5

isabella Maria Nunes Mesquita 57175514 /1
rosa Maria da Silva Bohadana 5953242 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4227/2022-daF/cgp, Belém, 03/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1249535;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e quatro (24 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de São Miguel do Guamá – 07/10 a 10/10/2022, Mari-
tuba – 14/10 a 17/10/2022, Salinópolis – 21/10 a 24/10/2022, Mocajuba 
– 04/11 a 07/11/2022, Moju – 11/11 a 14/11/2022, Tailândia – 18/11 a 
21/11/2022, Limoeiro do Ajuru – 25/11 a 28/11/2022, a fim de coordenar 
a equipe nas Bancas itinerantes de 1° fase nos referidos municípios.

NoMe MatricULa

rose Mary Machado lobato 57203988 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4349/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1296612;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 01 à 15/11/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscaçlização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança localizada no Km-14 da rodovia, Pa-483, bem como 
cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.



diário oficial Nº 35.152  69Segunda-feira, 17 DE OUTUBRO DE 2022

NoMe MatricULa
Mauro clovis Gomes da Silva 57227318 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4358/2022-daF/cgp, Belém, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1224312;
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 VIGIA – 17/10 a 11/11/2022, a fim de 
prestar serviços de Vistoriador de Veículos na cirETraN do referido muni-
cípio, conforme solicitação.

NoMe MatricULa
Telma alice da cruz Paiva 57214880 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4322/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1272152;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de Bonito – 14 à 16/11/2022, Nova Timboteua – 17/11/2022, 
capanema - 18 e 19/11/2022, Bragança – 20/11/2022, augusto correia – 21 
e 22/11/2022, Primavera – 23/11/2022, Quatipuru – 24 e 25/11/2022, São 
João de Pirabas/Belém – 26 e 28/11/2022, a fim de realizar fiscalização das 
obras de implantação de sinalização horizontal e vertical, incluindo pórticos e 
defesas metálicas nas rodovias Pa-322, Pa-380, Pa-242, Pa-458, Pa-454, Pa-
446, Pa-324, em trechos pertencentes aos municipios acima citados.

NoMe MatricULa
amiraldo corrêa Seabra Júnior 54194721/2
raimundo Euclides de carvalho 3262219 /1
Marcelo Pinto da costa Mendes 57189949 /1

Warlenton Nazareno de Melo Brito 80845570 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4344/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1275022;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Barcarena – 03 à 07/11/2022, igarapé-Miri/Belém– 
08 à 12/11/2022, a fim de realizar vistoria técnica nas CIRETRANS dos 
referidos municipios.

NoMe MatricULa
igor Tancredi de araújo 5945735 /1

Marcus Vinícius ramillo filho 5945733 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4360/2022-daF/cgp, Belém, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1286450;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oNZE E MEia (11 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Jacundá para os municípios de BELÉM – 24/10 a 04/11/2022, a fim de 
resolver problemas referentes a cirETraN “B” de Jacundá/Pa no referido 
município.

NoMe MatricULa
Viviane Mota Ungaratti 5947123 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4365/2022-daF/cgp, Belém, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1288702;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os mu-
nicípios de MARITUBA – 14/10 a 18/10/2022, a fim de prestar suporte técnico de 
informática durante a Banca itinerante de 1° fase no município de Marituba/Pa.

NoMe MatricULa
almir alves do carmo Júnior 57196269 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4353/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1234991;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de MARABÁ – 17/10 a 11/11/2022, a fim de prestar serviços de Re-
taguarda de Habilitação na cirETraN do referido município, conforme solicitação.

NoMe MatricULa
Maria da Graça carvalho de albuquerque 3263487 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4356/2022-daF/cgp, Belém, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1260387;
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 ALTAMIRA – 17/10 a 11/11/2022, a fim 
de realizar atendimento e processos de veículos na cirETraN do referido 
município, conforme solicitação.

NoMe MatricULa
Katiléia Ericeira chaves 54193789 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4303/2022-daF/cgp, Belém, 07/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1280745;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
do municipio de castanhal para o município de Vigia de Nazaré no período 
de 27/10 à 03/11/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, 
em operação de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação 
da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
carlos arthênio Batista dias 57202225 /1

Edimilson Silva Sousa 57227294 /1
Hanry José carvalho Moura 57228257 /1

João carlos rodrigues da Silva 57175075 /2
lindon Júlio Santiago dos Santos 57202003 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4337/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1289889;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de San-
tarém para o município de Oriximiná no período 21 à 25/10/2022, a fim de 
realizar atendimento público referente a 3ª fase de habilitação.

NoMe MatricULa
Emerson Gil dos Santos correa 57210032 /2

Elenilson oliveira Silva 57196932 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4357/2022-daF/cgp, Belém, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1288829;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ABAETETUBA – 24/10 a 05/11/2022, a fim de prover 
o monitoramento dos serviços computacionais do dETraN/Pa no referido 
município, garantindo a disponibilidade em período integral.

NoMe MatricULa
anderson Trindade Maia 57189533/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4346/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1297113;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SaNTa BárBara – 10/11 a 14/11/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela diretoria Téc-
nica e operacional.

NoMe MatricULa
Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190 /1

izaura Valadares de Souza 57211114 /2
Gilvan Veloso cruz 57213689 /2

Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2
Karine Monik almeida da costa 57226816 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4338/2022-daF/cgp, Belém, 11/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1267558;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Marabá 
para o município de Canaã dos Carajás no período 03 à 13/10/2022, a fim 
de realizar atendimento público referente a 3ª fase de habilitação.

NoMe MatricULa
Gilmar Maia 57216612 /1

José adauto cavalcante de Souza Júnior 55587295 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4298/2022-daF/cgp, Belém, 07/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1280486;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Marapanim no período de 27/10 à 03/11/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
alessandro Saraiva Tavares 57217202 /1

Ederson José da Silva e Silva 57202063 /1
Maria da Paixão Gusmão Pantoja dos Santos 57201981 /1

Patrick Siqueira ribeiro 57217176 /1
rudajar Vieira cabral 57217183 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 864562
Portaria nº 4279/2022-daF/cgp, de 06/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1271185;
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 SÃo fÉliX do XiNGU – 01/11 a 09/11/2022, 
rEdENÇÃo – 10/11 a 17/11/2022, XiNGUara – 18/11 a 22/11/2022, 
SaNTaNa do araGUaia – 23/11 a 26/11/2022, oUrilÂNdia do NorTE – 
27/11 a 30/11/2022, a fim de cumpirir a PORTARIA nº 02/2022-INSPEÇÃO/
cPcorr, para inspecionar as cirETraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
francimeire Salviano campos 5888838/5

lívia Mariha Valéria Souza da Silva 57200240/1
Vivian rocha da Silva 55588488/1
Edson alves Barbosa 57176551/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4294/2022-daF/cgp, de 07/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1277822;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
capanema para o município de Santarém Novo no período de 27/10 à 
10/11/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, 
em especial no atendimento ao Oficio nº 094/2022-MP/PJSN.

NoMe MatricULa
Bruno lucas de freitas 57201366/1

Elizângela da Silva Veras de oliveira 57201949/1
leandro oliveira Souza 57201362/1
raphael rocha Mesquita 57201378/1
renata da silveira sousa 57201382/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4313/2022-daF/cgp, de 07/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1282638;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E QUaTro E MEia (24 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Belém para os municípios de SÃo fÉliX – 07/10 a 10/10/2022, 
MariTUBa – 14/10 a 17/10/2022, SaliNÓPoliS – 21/10 a 24/10/2022, 
MocaJUBa – 04/11 a 07/11/2022, MoJU – 11/11 a 14/11/2022, TailÂN-
dia – 18/11 a 21/11/2022, liMoEiro do aJUrU – 25/11 a 28/11/2022, 
a fim de Promover a segurnaça da equipe detran nas bancas bancas Itine-
rantes de 1° fase no referido munícipio.

NoMe MatricULa
andré Victor Silva de araújo 5938900/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 864043

.

.

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 adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 28/11/2022. 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 14/12/2022, 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.
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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

clEBEr SilVa dE SoUZa 2825157988 2021/565683 12 meses 
alMiro riBEiro dE alMEida 3706487360 2021/612238 12 meses 

Joao fErrEira BarBoSa filHo 4130674332 2021/1279372 12 meses 
roNaldo cordEiro dE oliVEira 3981938914 2021/1367172 12 meses 
NaTaliNo frEiTaS doS SaNToS 248396525 2019/295099 03 meses 
NaTaliNo frEiTaS doS SaNToS 248396525 2016/263178 03 meses 

BEaTriZ BElTrao E SilVa 3764299942 2021/503165 12 meses 
Maico lEal GUiMaraES 6586933140 2021/1367094 12 meses

BrUNo rodriGo doS SaNToS TriNdadE 4339055096 2021/503189 12 meses 
JoSE raiMUNdo oliVEira PrESTES 5713235279 2021/820885 12 meses 

fraNciSco roMUlo coSTa da coNcEicao 6193440971 2021/807912 12 meses 
Joao PolicarPo da SilVa filHo 1848073789 2021/805312 12 meses 

WEliGToN coSTa SoUSa 5598782505 2021/628435 12 meses 
carloS daYViSoN SilVa NaSciMENTo 5386445677 2021/782336 12 meses 

diEiGo da SilVa GoNcalVES 6113687723 2021/820967 12 meses 
roBSoN da SilVa oliVEira 5768250560 2021/510305 12 meses 
ValdEcir PErEira da SilVa 2874556828 2021/510189 12 meses 

Belém, 14 de outubro de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 864343
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 adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 28/11/2022. 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 14/12/2022, 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

NaTaliNo frEiTaS doS SaNToS 248396525 2019/295104 06 meses
EdNEY SilVa rUiZ 68147846 2017/89711 03 meses
EdNEY SilVa rUiZ 68147846 2017/89703 03 meses 

HEraldo MiraNda da SilVa 2976722027 2019/468868 02 meses 
Joao carloS GUEdES liNS 758815325 2019/228050 01 mês

JoSE daNTaS dE lira 2817417149 2019/108001 02 meses 
MaYKEl GoMES dE oliVEira 579829806 2019/227292 03 meses 
MaYKEl GoMES dE oliVEira 579829806 2019/227275 10 meses 

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

MaYKEl GoMES dE oliVEira 579829806 2019/227283 3 meses 
NaTaliNo frEiTaS doS SaNToS 248396525 2019/295093 12 meses 

NEciaS SilVa VaZ 5526755938 2021/1163570 12 meses 
orlaNdo aNToNio SarMaNHo fradE 3949706971 2021/782377 12 meses

MESSiaS MiraNda SaNToS 5620404417 2021/805340 12 meses 
EroNildES NUNES MoiTiNHo filHo 6407479675 2021/1279301 12 meses 

EdNEY SilVa rUiZ 68147846 2019/295075 12 meses 
EdNEY SilVa rUiZ 68147846 2016/248969 09 meses 

roMUlo HENriQUE da SilVa ScHrEiNEr 5825159497 2021/1278388 12 meses 
clEidiMilSoN cardoSo dE liMa 5591549089 2021/565690 12 meses
aBia criSTiNa MoraES da SilVa 3758204609 2021/1060623 12 meses 

lUciValdo MarQUES TorrES 4156949006 2021/782603 12 meses

Belém, 14 de outubro de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 864346

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1382/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 07 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 inves-
tigativa Nº 7234/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
em e-mail encaminhado no dia 30/09/2022, referente às supostas irre-
gularidades acerca de conduta funcional de servidora lotada no centro de 
recuperação regional de itaituba-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;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 864360
Portaria Nº 1380/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 07 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 inves-
tigativa Nº 7232/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas persegui-
ções da Direção da Casa Penal e de servidores, a fim de esclarecer as 
circunstâncias do fato, bem como possível autoria de infração disciplinar, 
conforme e-mail encaminhado no dia 21/08/2022, referente ao centro de 
recuperação regional de São félix do Xingu/Pa;
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: 864353
Portaria Nº 1381/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 07 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;
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rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7233/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto uso excessivo 
de espargidor de pimenta, dentro das celas das Unidades Prisionais do 
complexo de Marabá, conforme ofícios nº 1.385/2022/MP/4ªPJMaB e ofício 
nº 1.388/2022/MP/4ªPJMaB, de 12/09/2022, encaminhados pela 4ª Pro-
motoria de Justiça de Marabá, acerca da denúncia das PPls MarcorElio 
BriTo dE SoUZa (iNfoPEN 83851) e EdGlEiSoN SENa VEra (iNfoPEN 
157263);
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- oficiar à 4ª Promotoria de Justiça de Marabá sobre as providên-
cias adotadas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 864358
Portaria Nº 1383/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 13 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 7235/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
termo de denúncia nº 36/2022-cGP/SEaP, no dia 21/09/2022, referente à 
suposta perseguição de servidores no Pórtico de americano.
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: 864365
Portaria Nº 1384/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 13 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 7236/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados na 
decisão lavrada pelo Juiz da Vara de Execução de Pena- VEP, referente ao 
não cumprimento em tempo hábil de solicitação judicial acerca do processo  
nº 0006143-38.2019.8.14.0401, da PPl NilToN cESar liMa rocHa (iN-
foPEN 104926), quando custodiado na central de Triagem Metropolitana 
iii- cTM iii.
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 - oficiar à VEP acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 864371
.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 291/2022 – ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art.1º- designar as servidoras SaNdra Maria MiraNda álVarES, matrícula 
57198077, Técnica em Gestão Penitenciária – Psicologia e aNdrESa PErEi-
ra SilVa, matrícula 5923172, Técnica em Gestão Penitenciária – Enferma-
gem, para atuarem como fiscais do Termo de Execução Descentralizada nº 
006/2022, celebrado entre esta Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária - SEaP e a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, o qual 
tem por objeto o destaque orçamentário da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública – SESPa para a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciária – SEaP, objetivando a contratação e complementação de Equipes 
de atenção à Saúde no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.
art.2º- deliberar que as servidoras supracitadas atuem em conformidade 
com o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a 

vigência final do referido instrumento.
art.3º- Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 864211

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria Nº 1866/2022, publicada no di-
ário Oficial Nº 35.036 de 06 de julho de 2022.
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864224

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 
007/2022-eaP/seaP/Pa
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 007/2022–EaP/
SEaP/Pa, fundamentado no art. 25, caput do referido diploma legal.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 864390
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 07/2022 – eaP/seaP/Pa
Tendo em vista a documentação constante nos autos, como ordenador de 
despesa e com fulcro no artigo 25, ii, c/c art. 13, Vi, da lei nº 8.666/93, 
para contratação direta de supervisores relacionados na tabela abaixo de 
acordo com as justificativas pedagógicas, cujo objeto é a prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como Supervisor (a) no cUrSo dE forMaÇÃo ProfiSSio-
Nal do coNcUrSo c - 208, para que se atinjam os efeitos jurídicos, 
autorizo e ratifico a inexigibilidade de licitação, conforme especificações 
constantes dos autos do Processo nº 2022/1011534, que foi devidamente 
instruído com verificação de idoneidade dos profissionais e da disponibili-
dade orçamentária desta autarquia (art. 14, da lei federal nº 8666/93), 
consubstanciado pedagogicamente na resolução nº 355/2020-coNSUP, 
com valores previamente definidos nas Resoluções 148/2015,2014/2017 
e 311/2019 todas do coNSUP.

Nº do coN-
trato NoMe cPF titULaÇÃo VaLor oBserVaÇÃo

163 KariNa dE 
oliVEira SilVa

906.444.762-
49 ESPEcialiZaÇÃo r$ 6.300,00 TUrMaS 1 e 2

164

caMila 
GUiMarÃES 
rodriGUES 

crUZ

012.765.992-
64 ESPEcialiZaÇÃo r$ 6.300,00 TUrMaS 3 e 4

165
Sara oliVEira 

dE SoUSa 
carValHo

824.988.492-
20 GradUaÇÃo r$ 5.400,00 TUrMaS 5 e 6

166
SilVia criS-

TiNa PiNHEiro 
SiQUEira

758.991.832-
68 ESPEcialiZaÇÃo r$ 6.300,00 TUrMaS 7 e 8

167
THaiNaN 

aZEVEdo dE 
oliVEira

973.858.752-
20 ESPEcialiZaÇÃo r$ 6.300,00 TUrMaS 9 e 10

168

fadUa Jor-
BElHa caldaS 

fErrEira 
aNTÔNio

964.614.462-
49 MESTrado r$ 7.200,00 TUrMaS 11 

e 12

169
EliSoNEidE dE 

NaZarÉ frEiTaS 
rodriGUES

430.017.502-
00 GradUaÇÃo r$ 5.400,00 TUrMaS 13 

e 14

170
lUaNdrSoN 
SardiNHa 

ViEira

020.651.592-
86 GradUaÇÃo r$ 2.700,00 TUrMa 15

Valor ToTal rEfErENTE ao PaGaMENTo dE docENTES r$ 45.900,00

ENcarGoS PrEVidENciárioS (20%) r$ 9.180,00

Valor rEfErENTE ao PaGaMENTo dE docENTES SoMadoS aoS ENcar-
GoS PrEVidENciárioS r$ 55.080,00

Belém, 14 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 864401
Portaria N° 2651/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 14 de outubro de 2022.
coNcEdEr à servidora roSiMar SoUSa araUJo, matrícula funcional nº 
57201910/1, ocupante do cargo de auxiliar de serviços operacionais, a 
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/09/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864223
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..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 060/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário de Estado de cultura, Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira, 
que no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a contratação, 
mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 25, 
iii da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de r$ 8.000,00 
(oito mil reais), JoaNa cÉlia do Socorro GoMES dE aNdradE Mar-
TiNS para realizar a acessibilidade em audiodescrição para as atividades 
do Espaço cultural casa das onze Janelas, nos meses de outubro de 2022 
a janeiro de 2023, conforme regular processamento nos autos do Processo 
administrativo nº 2022/1212891.
Belém/Pa, 30 de setembro de 2022.
Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
Secretário de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 864154

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1818– cGP/FcP de 03 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
rESolVE
dESiGNar os servidores:
• FRANCISCO MARQUES BASTOS JUNIOR, Matrícula 5900841/3, cargo 
coordENador, o qual substituirá o diretor de administração e finanças, 
que estará férias no período de 13/10/2022 a 11/11/2022, conforme 
PorTaria 1774 de 08/09/2022, doE nº 35.109 de 09/09/2022;
• OSVALDO MARCOS LIMAO DA SILVA, Matrícula 57200970/1, cargo 
TEcNico dE adMiNiSTracao E fiNaNcaS, a qual substituirá o 
coordenador de orçamento e finanças, que estará substituindo o diretor 
de administração e finanças, no período de 13/10/2022 a 11/11/2022, 
conforme PorTaria 1774 de 08/09/2022, doE nº 35.109 de 09/09/2022;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 864048

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1850 - cGP/FcP de 13 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 2022/1300600 – dli/ daf/ cGP/ fcP de 07/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que participarão de uma ação de capacitação pro-
movida pela fundação cultural do Estado do Pará, por meio da diretoria 
de leitura e informação/ coordenadoria de Promoção da leitura, na qual 
ministrarão respectivamente as oficinas “Mediação e Dinamização da Lei-
tura” e “Brinquedoteca no âmbito da Biblioteca”, no município de Palestina 
do Pará/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

SEMiaS dE SoUZa araUJo 57193524/ 1 Técnico em Gestão 
cultural

23/10 à 
29/10/2022 6 ½

 
MaioliNa NaSciMENTo NEVES 293393/ 1 Técnica em Gestão 

cultural
criSTiaNo dE JESUS corrEa 

lEiTE 5892252/ 1 Motorista

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

Protocolo: 864276

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1851 - cGP/FcP de 14 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr: férias ao servidor abaixo relacionado:

Matri-
cULa NoMe carGo PerÍodo aQUi-

sitiVo PerÍodo de GoZo

57196048/ 
2

faBricio colENi da 
SilVa MiraNda

aSSiSTENTE
cUlTUral

08/04/2020 à 
07/04/2021

01/11/2022 à 
30/11/2022

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

Protocolo: 864480

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1849 - cGP/FcP de 13 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, ainda os termos do Processo Nº 2022/418428, datado 
de 06 de abril de 2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a pedido, a partir de 14/10/2022, a fruição da licença para 
interesse particular, do servidor MaUricio GUiMaraES PaNZEra, matricula 
8042951/ 1, cargo aSSiSTENTE cUlTUral, lotado na coordENadoria 
dE liNGUaGEM SoNora, concedida através da PorTaria N° 774 – cGP/
fcP de 05 de maio de 2022, publicada no doE N° 34.961 de 06/05//2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 864286

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 54/2022.
eXercÍcio: 2022.
oBJETo: aquisição de flautas doce
daTa da aSSiNaTUra:13/10/2022.
ViGÊNcia:13/10/2022 a 12/01/2023.
PrEGÃo ElETrÔNico: nº 08/2022/fcG
Valor: r$299.000,00.
orÇaMENTo: PT. 47201133631501,aT:8507, fT: 0101, Nd:339030
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: laVNa ViVaVE coNSUlToria EMPrESarial coMÉrcio 
dE ElETroNicoS lTda-ME
cNPJ nº 21.442.038/0001-94, rua cornélio Procópio nº 26, S/l 2, auro-
ra-londrina/Pr
Proc. Nº: 2022/402051
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 864533

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 09
coNtrato: 061/2016
eXercÍcio: 2022
oBJETo: alteração dos preços consignados no contrato original, em vir-
tude de convenção coletiva de trabalho, passando a valor mensal de 
r$ 47.126,97 para r$ 51.636,32, e o global de r$ 565.523,64 para r$ 
607.009,67.
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daTa dE aSSiNaTUra: 31/08/2028
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes
coNTraTado: Saram – limpeza e conservação lTda, cNPJ 
11.056.054/0001-95, com sede na Tv. Mauriti, nº 639 – altos, sala 005, 
bairro Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.640-677.
aUToriZo do Proc. Nº: 2022/545034
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 864101

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2022/FcG
oBJETo: aquisição de Estantes de Partituras.
coNSUlTa do EdiTal: https://www.gov.br/compras/pt-br e http://www.
fcg.pa.gov.br/content/editais
aBErTUra: 31/10/2022, às 9:00h, horário de Brasília, no endereço eletrô-
nico https://www.gov.br/compras/pt-br;
UaSG: 925800.
ProcESSo nº 2022/891666
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, superintendente da fcG.

Protocolo: 864207

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da coordenadora do procedimento, HoMoloGa a 
cotação Eletrônica nº 14/2022/fcG, Processo nº 2022/892198, a qual teve 
como objeto a aquisição de Materiais de áudio e o seguinte resultado:
item 1 - MESa dE SoM: analógica com 16 canais, sendo 8 canais ou mais 
com entrada para microfone tipo xlr balanceadas - (01 UNd), iG doS SaN-
ToS, cNPJ nº 27.363.204/0001-43, valor total r$ 4.000,00;
Item 2 - CAIXA DE SOM MULTIUSO: amplificada, potência mínima de 
30w rms, com conexão bluetooth, (05 UNd), aNToNio ailToN da crUZ 
UcHoa, cNPJ nº 28.564.781/0001-66, valor total r$ 3.939,95;
item 3 - MicrofoNE diNÂMico: para voz, padrão polar cardióide ou su-
percardióide, impedância de saída 300 ohms., (05 UNd), aNToNio ailToN 
da crUZ UcHoa, cNPJ nº 28.564.781/0001-66, valor total r$ 4.500,00.
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em web.
banparanet.com.br/cotação, e http/www.compraspara.pa.gov.br.
 Belém, 14 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 864273

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto 001/2022 ao coNtrato 048/2022
oBJETo: alteração das disposições orçamentárias do contrato administra-
tivo no 48/2022, com base no art. 58, i, da lei no 8.666/93, para incluir a 
seguinte dotação: PT: 47201135711506, fT: 0101, Nd: 339033 e aT: 8473
Processo nº 2022/596951
Belém, 14 de outubro de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 864131

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo: 2022Ne00698.
oBJETo: aquisição de Material de manutençao corretiva e preventiva.
Valor: r$ 3.990,45
daTa dE EMiSSÃo: 13/10/2022.
PrEGÃo ElETrÔNico: 09/2022/fcG.
orÇaMENTo: PT: 47201131221297, aT: 8338, Nd: 339030 fT: 0101.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: coMaTEl coMErcio dE MaTErial lTda, cNPJ: 
04.510.069/0001-16.
Proc. Nº: 2018/52857
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 864566
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo: 2022Ne00699.
oBJETo: aquisição de Material de manutençao corretiva e preventiva.
Valor: r$ 13.457,00.
daTa dE EMiSSÃo: 13/10/2022.
PrEGÃo ElETrÔNico: 09/2022/fcG.
orÇaMENTo: PT: 47201131221297, aT: 8338, Nd: 339030 fT: 0101.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTada: MiTra coMErcio E SErVicoS lTda, cNPJ: 
39.806.425/0001-28.
Proc. Nº: 2018/52857
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 864577

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

aPostiLaMeNto
1° terMo de aPostiLaMeNto
daTa da aSSiNaTUra: 30 /09/2022
Justificativa: O presente apostilamento tem por finalidade o reajuste de 
valor do contrato administrativo,celebrado entre a SEcoM e a empresa 
liMPar  liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coNTiNUadoS coM MÃo dE oBra 
EXclUSiVa dE aUXiliar adMiNiSTraTiVo i, MENSaGEiro E rEcEPcioNiSTa.
coNTraTo: 02/2020
Exercício: 2022
Valor mensal estimado: r$ 27.775,20(vinte e sete mil, setecentos e setenta e cinco 
reais e vinte centavos)
orÇaMENTo:
funcional Programática:
24.122.1297.8338- operacionalização das ações administrativas; 
Natureza da despesa: 339037- locação de mão de obra;
fonte de recurso: 0101 (recursos ordinários).
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, § 8º da lei 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo:30/09/2022
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.
aPostiLaMeNto
1° terMo de aPostiLaMeNto
daTa da aSSiNaTUra: 30 /09/2022
Justificativa: O presente apostilamento tem por finalidade o reajuste de 
valor do contrato administrativo, celebrado entre a SEcoM e a empre-
sa liMPar  liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MÃo dE oBra dE coPEira. 
coNTraTo: 07/2020
Exercício: 2022
Valor mensal estimado: r$ 3.380,64 (três mil, trezentos e oitenta reais e sessenta 
e quatro centavos)
orÇaMENTo:
funcional Programática:
24.122.1297.8338- operacionalização das ações administrativas; 
Natureza da despesa: 339037- locação de mão de obra;
fonte de recurso: 0101 (recursos ordinários).
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, § 8º da lei 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo: 30/09 /2022
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
aPostiLaMeNto
1° terMo de aPostiLaMeNto
daTa da aSSiNaTUra:30/09/2022
Justificativa: O presente apostilamento tem por finalidade o reajuste de 
valor do contrato administrativo,celebrado entre a SEcoM e a empresa 
liMPar  liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MÃo dE oBra dE SErVENTE dE 
liMPEZa.
coNTraTo: 06/2019
Exercício: 2022
Valor mensal estimado: r$ 6.690,95(seis mil, seiscentos e noventa reais e noventa 
e cinco centavos).
orÇaMENTo:
funcional Programática:
24.122.1297.8338- operacionalização das ações administrativas; 
Natureza da despesa: 339037- locação de mão de obra;
fonte de recurso: 0101 (recursos ordinários).
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, § 8º da lei 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo:30/09/2022
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 864609
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: afoNSo raiMUNdo BaraTa PErEira
coNcESSao:  90 diaS
PEriodo: 17/04/22 a 15/07/22
MaTricUla: 771287/1  carGo: TEc GEST PUBl
loTacao: EE aMilcar TUPiaSSU/BElEM
laUdo MEdico: 89647
NoME: aNToNio SoarES NETo
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 15/02/22 a 13/08/22
MaTricUla: 57196819/2 carGo: Prof
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loTacao: EE Maria PiNHEiro/BraGaNca
laUdo MÉdico: 89316
NoME: aYlla KEllY aMoriM QUEiroZ MoNTEiro
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 01/12/21 a 29/05/22
MaTricUla: 57220068/1 carGo: Prof
loTacao: EE aMaZoNaS fiGUEirEdo/BElEM
laUdo MÉdico: 87087
NoME: cEliNa daS GracaS SaNToS oliVEira
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 07/12/21 a 05/04/22
MaTricUla: 321044/2 carGo: Prof
loTacao: EE STo afoNSo/BElEM
laUdo MÉdico: 87078
NoME: dEUSa MESQUiTa dE BriTo
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo:  01/04/22 a 30/04/22
MaTricUla:  524026/1 carGo: aG PorTaria
loTacao: EE cEliNa dEl TETTo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89614
NoME: EdSaNdro aUGUSTo cHaGaS MarTiNS
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 19/04/22 a 15/10/22
MaTricUla: 5889768/1  carGo: Prof
loTacao: EE BENEdiTo cHaVES/BElEM
laUdo MEdico: 89633
NoME: fraNciSca carValHo MarTiNS
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 25/03/22 a 08/05/22
MaTricUla: 231401/1  carGo: SErVENTE
loTacao: diV iNf docUMENTacao/BElEM
laUdo MEdico: 89611
NoME: fraNciSco NUNES cHaGaS
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 27/02/22 a 28/03/22
MaTricUla: 5450179/2 carGo: Prof
loTacao: EE STa Mª Grao Pa/BElEM
laUdo MÉdico: 88712
NoME: GraciEla KraUSE SaNToS
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 17/03/22 a 14/06/22
MaTricUla: 54190424/2 carGo: Prof
loTacao: EE fraNciSca GoMES/MEdicilaNdia
laUdo MÉdico: 88612
NoME: iraNEidE MoNTEiro dE HolaNda
coNcESSao: 90  diaS
PEriodo: 18/04/22 a 16/07/22
MaTricUla: 5400988/3  carGo: Prof
loTacao: EE  SaNTo afoNSo/BElEM
laUdo MEdico: 89639
NoME: iVaNa lia Vidal dE oliVEira
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 20/01/22 a 20/03/22
MaTricUla: 759740/1 carGo: aSSiST TEc
loTacao: EE PiTaGoraS/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89355
NoME: iVoNETE Maria dE oliVEira iBiaPiNa
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 01/04/22 a 15/05/22
MaTricUla: 54187864/1 carGo: Prof
loTacao: EE raMiro caSTro/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89368
NoME: JadEr BarBoSa rEiS
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 08/03/22 a 05/06/22
MaTricUla: 5932070/1 carGo: Prof
loTacao: EE ElcioNE BarBalHo/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 89435
NoME: loUrdES SilVa oliVEira
coNcESSao: 60  diaS
PEriodo: 11/03/22  a 09/05/22
MaTricUla: 54183710/1  carGo: Prof
loTacao: EE PEdro carNEiro/BElEM
laUdo MEdico: 89617
NoME: NElMa Maia VaScoNcEloS
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 09/03/22 a 04/09/22
MaTricUla: 541922001/2  carGo: Prof
loTacao: EE Joao dE BriTo/ParaUaPEBaS
laUdo MEdico: 89543
NoME: NElSoN JoSE Graca PErEira
coNcESSao: 52 diaS
PEriodo: 01/02/22 a 24/03/22
MaTricUla: 5429420/2  carGo: Prof
loTacao: EE MadrE cElESTE/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89612
NoME: raiMUNda iVaNETE GoMES doS SaNToS
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo:14/04/22 a 12/07/22
MaTricUla: 54188310/1 carGo: Prof
loTacao: EE cid dE doM BoSco/caSTaNHal
laUdo MEdico: 89621

NoME: roSa dE liMa PirES
coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 04/10/22 a 03/11/22
MaTricUla: 5316723/3  carGo: Prof
loTacao: EE  rio TaPaJoS/SaNTarEM
laUdo MEdico: 690
NoME: THaiS TaVarES NoGUEira
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 24/03/22 a 22/05/22
MaTricUla: 57209885/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: dirEToria dE ENSiNo/BElEM
laUdo MEdico: 89620

Protocolo: 864265
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: cElia alMEida loPES
coNcESSao: 100 diaS
PEriodo: 31/01/22 a 10/05/22
MaTricUla: 733768/1 carGo: EScr daTil
loTacao: EE MaG BaraTa/STa iZaBEl Pa
laUdo MÉdico: 89599
NoME: EliSaNGEla MoraES dE Hadad
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 05/04/22 a 03/06/22
MaTricUla: 57209387/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE ESTrada NoVa/icoaraci
laUdo MEdico: 89648
NoME: MarciaNo JoSE ZaNElla
coNcESSao: 61 diaS
PEriodo: 27/09/22 a 26/11/22
MaTricUla: 54192913/3  carGo: Prof
loTacao: EE BriGadEiro VEloSo/JacarEacaNGa
laUdo MÉdico: 655/2022
NoME: Maria dE loUrdES da SilVa Maia
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 20/04/22 a 18/06/22
MaTricUla: 532724/1 carGo: Prof
loTacao: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MEdico: 89632
NoME: Maria JoSilENE foNTiNElE rocHa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 26/08/22 a 23/11/22
MaTricUla: 57210607/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE ENG PalMa MUNiZ/rEdENcao
laUdo MÉdico: 3184219
NoME: PaUlo cicEro PaNToJa doS SaNToS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 07/04/22 a 05/06/22
MaTricUla: 5900582/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: 13ª UrE/BrEVES
laUdo MEdico: 89616

Protocolo: 864274
LiceNÇa assistÊNcia
NoME: faBiaNa MarTiNS Baia dE BarroS
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 27/03/22 a 24/06/22
MaTricUla: 57205595/1 carGo: Prof
loTacao: EE PaUliNo BriTo/BElEM
laUdo MÉdico: 89293
NoME: fraNciSca TaTiaNE lEao SaNToS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 08/03/22 a 06/05/22
MaTricUla: 5949158/1 carGo: Prof
loTacao: EE MElViN JoNES/UrUara
laUdo MÉdico: 88617

Protocolo: 864246

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 862268
contrato de locação: nº 246/2022– SEdUc/ renata centeno e andré luis 
Bessa Pinheiro
onde se Lê
Vigência: 06/09/2022 a 06/09/2023
Leia-se:
Vigência: 06/10/2022 a 06/10/2023
Publicado no doE de nº 35.145 em 07/10/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 864531

.

.

coNtrato
.

contrato: 275/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado na rua E, nº 41, conjunto 
Euclides figueiredo, bairro: Marambaia, no município de Belem-Pa, para 
funcionamento da EEEfM Profª Hilda ViEira
dispensa de licitação: 051/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 15.000,00 (quinze mil reais), perfazendo 
o valor total de r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 185766 - funcional Programática: 
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16101.12.361.1509 - Projeto/atividade: 8904 - Natureza da despesa: 339036.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: lucia de fátima Soares Bentes, cPf: 260.442.002-30, residente 
e domiciliada na rua Silvério Sirotheau, 29415, casa da frente, bairro: 
laguinho, no município de Santarém- Pará, cEP: 68.040-020.
data de assinatura: 07/10/2022
Vigência: 07/10/2022 a 07/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 864536

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 8
contrato: 158/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de limpeza, conservação Hi-
gienização nas instalações e nos bens móveis dos órgãos e entidades da 
Secretária de Estado de Educação.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Quarta - do Preço, alterando o 
valor mensal para r$ 194.994,54 (cento e noventa e quatro mil, novecentos 
e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e perfazendo o valor 
de r$ 2.339.934,48 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, novecentos e 
trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), considerando o reequilíbrio 
econômico-financeiro, justificado por acordos firmados, interpostos pela Con-
venção coletiva de Trabalho 2022/2023-SEac X SiNElPa
ata de registro de Preços Nº 011/2017-SEad/dGl/SrP.
fonte:0102006360 Produto: 2795 ação: 231016 funcional Programática: 
16101.12 122.1297 Projeto/atividade: 8338. Natureza da despesa: 339037.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém-Pa.
contratada: E B cardoso- Eireli com cNPJ: nº 34.849.836/0001-87 com 
sede na cj. cohab, Gleba l, rua WE 04, nº 386, bairro: Nova Marambaia , 
Belém/Pa, cEP: 66.623-284
data as assinatura: 13/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 864538
termo aditivo: 9
contrato: 034/2019
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas 
das unidades escolares com o fornecimento de materiais e equipamentos, 
bem como para manipulação, preparo e distribuição de alimentos escolar, 
visando a atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Terceira - do valor e dos cré-
ditos orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal para 
r$ 497.516,57 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezes-
seis reais e cinquenta e sete centavos) e perfazendo o valor global de r$ 
5.970.198,84 (cinco milhões, novecentos e setenta mil, cento e noventa e 
oito reais e oitenta e quatro centavos), considerando o reequilíbrio econô-
mico - financeiro, justificado por acordos firmados, interpostos pela Con-
venção coletiva de Trabalho 2022/2023-SEac X SiNElPa
Pregão Eletrônico SrP Nº 011/2018-Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360 Produto: 2227 ação: 232118 funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509 Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
339037.227
fonte:0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programática: 
16101.12 362.1509 Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém-Pa.
contratada: Kapa capital facilites ltda., com cNPJ: nº 13.279.768/0001-
98 com sede na rodovia Mario covas nº 01, loteamento Park dos co-
queiros, altos, coqueiros, ananindeua/Pa., cEP: 66.615-080, Marambaia, 
Belém/Pa.
data as assinatura: 13/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 864542
termo aditivo: 10
contrato: 230/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentos escolar nas unidades escolares.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula décima – da vigência do con-
trato original, prorrogando-a por mais 12 (doze) meses, que passa inte-
grar o presente.
Pregão Eletrônico SrP Nº 006/2016-Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360. Produto: 2227 ação: 232118. funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
3390.37.
fonte:0102006360. Produto: 2227 ação: 232325. funcional Programática: 
16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém-Pa.

contratada: diamond Serviços de limpeza e Mão de obra Eireli, com 
cNPJ: nº08.538.011/0001/31, com sede na Passagem dalva, nº 505, cEP: 
66.615-080, Marambaia, Belém/Pa.
data as assinatura: 06/10/2022.
Vigência:09/10/2022 a 09/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 864547
termo aditivo: 9
contrato: 058/2019
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimentos de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: visando alterar cláusula Segunda - do valor e dos créditos or-
çamentários do contrato original, alterando o valor mensal para r$ 813.256,03 
(oitocentos e treze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e três centavos) e 
perfazendo o valor global de r$ 9.759.072,36 (nove milhões setecentos e cin-
quenta e nove mil, setenta e dois reais e trinta e seis centavos), considerando o 
reequilíbrio econômico-financeiro, justificando por acordos firmados, interpostos 
pela convenção coletiva de Trabalho 2022/2023- SEac X SiNElPa.
Pregão Eletrônico SrP n° 011/2018-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232118 funcional Programática: 
16.101.12.361.1509 – Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.37.
fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programática: 
16.101.12.362.1509 – Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.37.
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: LG Serviços Profissionais Eireli, CNPJ: 06.028.773/0001-10, com 
sede na Tv. São Sebastião, n° 888, Sacramenta, cEP: 66.123-620, Belém/Pa..
data de assinatura: 13/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 864554
termo aditivo: 11
contrato: 353/2017
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimentos de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: visando alterar cláusula Segunda - do valor e dos créditos 
orçamentários do contrato original, alterando o valor mensal para r$ 71.769,38 
(setenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) 
e perfazendo o valor global de r$ 861.232,56 (oitocentos e sessenta e um mil, 
duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), considerando o re-
equilíbrio econômico-financeiro, justificando por acordos firmados, interpostos 
pela convenção coletiva de Trabalho 2022/2023- SEac X SiNElPa.
Pregão Eletrônico SrP n° 006/2018-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programática: 
16.101.12.362.1509 – Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.37.
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: LG Serviços Profissionais Eireli, CNPJ: 06.028.773/0001-10, 
com sede na Tv. São Sebastião, n° 888, Sacramenta, cEP: 66.123-620, 
Belém/Pa..
data de assinatura: 13/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 864552
terMo aditiVo ao coNtrato
QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 055/2021.
Vigência: 28/09/2022 a 27/11/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Guedes e rezende Engenharia. cNPJ Nº 08.731.715/0001-26.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 22 de novembro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 864585
terMo aditiVo ao coNtrato
QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 073/2021.
Vigência: 12/09/2022 a 10/01/2023.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: SErVPrEd SErViÇoS PrEdial E aMBiENTal lTda. cNPJ Nº 
13.803.194/0001-05.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 22 de setembro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 864590
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contrato: 172/2022
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações - lote 2, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municípios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº 01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total: r$ 51.471,58 (cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e 
um reais e cinquenta e oito centavos).
fonte: 0106001671 – 0106001672 - 0106001995 – 0106002139 – 
0106002324 – 0106002326 – 0106002613 – 0106002614 – 0106002882 
– 0106003317 – 0106006782 - 0106003296.
0306001671 – 0306007672 - 0306001995 – 0306002139 – 0306002324 – 
0306002326 – 0306002613 – 0306002614 – 0306002882 – 0306003317 
– 0306006782 - 0306003296.
ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509 Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação das comunidades agro-Extrativistas da ilha Tram-
bioca, cNPJ: 10.543.409/0001-15, com sede à ia Trambioca, s/n, cEP: 
68.445-000, Trambioca, Barcarena/Pa.
data de assinatura: 14/10/2022
Vigência: 14/10/2022 a 14/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 864560
terMo aditiVo ao coNtrato
deciMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2020.
Vigência: 14/07/2022 a 30/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Tecsolos Serviços e construções ltda. cNPJ Nº 
04.466.039/0001-50.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 12 de agosto de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 864593
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 119/2021.
Vigência: 30/07/2022 a 30/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Engevel construções e Serviços Eireli. cNPJ Nº 
02.100.753/0001-02.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de agosto de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 864588
terMo aditiVo ao coNtrato
deciMo terceiroterMo aditiVo ao coNtrato Nº 106/2018.
Vigência: 01/10/2022 a 30/03/2023.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Multisul Engenharia ltda. cNPJ Nº 02.577.145/0001-85
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de setembro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 864596
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 111/2021.
Vigência: 15/08/2022 a 30/12/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli. cNPJ Nº 
27.850.633/0001-45
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 15 de setembro de 2022
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 864602

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 55269/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicita Suprimento de fundos para atendimento as necessida-
des emergenciais do conselho Estadual de Educação com Material de consumo.
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa

cPf: 04230965249
NoME: SUlY roSY SilVa PorTilHo
MaTrÍcUla: 5469821
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 864208

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55264/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, visando instruir Processo administrati-
vo disciplinar - Pad, para o Município de BraGaNÇa no período de 24/10 
à 28/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 24/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNE dE NaZarE SilVa carValHo
MaTrÍcUla: 57212403
cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 864065
Portaria de diarias No. 55254/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa carla TaVarES fraNco
MaTrÍcUla: 57217569
cPf: 69754411204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 864011
Portaria de diarias No. 55008/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria HElENa BarBoSa MoraES
MaTrÍcUla: 57214266
cPf: 04174348200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 864014
ortaria de diarias No. 55009/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSaNa SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 6400035
cPf: 26832054220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST.ii a / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 864022
Portaria de diarias No. 55271/2022
oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ES-
TadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa crUZ do arari / 21/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 4
SaNTa crUZ do arari / BElEM / 25/11/2022 - 25/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
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NoME: JoYcE PiNHEiro doS aNJoS SilVa
MaTrÍcUla: 57212317
cPf: 86732633287
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 864509
Portaria de diarias No. 55270/2022
oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra faMi-
liar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa crUZ do arari / 21/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 4
SaNTa crUZ do arari / BElEM / 25/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HiNGrid alEXaNdra dE MENdoNca liMa
MaTrÍcUla: 5965177
cPf: 63069130259
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 864507

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.8981/2022 de 13/10/2022
Nome:GEiSa TaiZES PErEira rodriGUES
Matrícula:57211567/1cargo:Merendeira
lotação:EEEfM Santa rosa/Vigia
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:09/01/09 a 08/01/12
Portaria nº.8982/2022 de 13/10/2022
Nome:JoÃo da coNcEiÇÃo SaNTaNa
Matrícula:5471540/1cargo:Professor
lotação:EE. Mario Barbosa/Belém
Período:20/10/22 a 18/12/22
Triênios:11/02/10 a 10/02/13
Portaria nº.8983/2022 de 13/10/2022
Nome:NaidE PEdroSo dE SoUSa
Matrícula:5671671/2cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. Profª Terezinha de Jesus rodrigues/Santarém
Período:16/10/22 a 14/12/22
Triênios:22/06/88 a 21/06/91
Portaria nº.8984/2022 de 13/10/2022
Nome:NElSoN PaUlo MarTiNS dE QUEiroZ
Matrícula:491985/1cargo:Professor
lotação:EE. Paulino de Brito/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:29/02/84 a 28/02/87 – 01/03/87 a 28/02/90
Portaria nº.8985/2022 de 13/10/2022
Nome:Edir SilVa dE SoUZa
Matrícula:54190897/1cargo:Professor
lotação:10ª UrE/altamira
Período:24/10/22 a 22/12/22
Triênios:31/05/05 a 30/05/08
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:8986/2022 de 13/10/2022
Nome: iVaNildo SaNToS da SilVa
Matrícula:5942063/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nair Zahluth/ananindeua
Portaria nº.:8991/2022 de 13/10/2022
Nome: Mara iSaBEl MoraES dE oliVEira
Matrícula:57191769/2 Período:29/08/22 à 27/09/22Exercício:2022
Unidade:centro integrado de Educação Especial/Belém
Portaria nº.:9020/2022 de 13/10/2022
Nome: iNGrid fiGUEirEdo dE caSTro
Matrícula:5801451/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:15 UrE/conceição do araguaia
Portaria nº.:8989/2022 de 13/10/2022
Nome: SUlaMiTa caPiSTraNo dE SoUZa
Matrícula:5553350/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Presid castelo Branco/Belém
Portaria nº.:8990/2022 de 13/10/2022
Nome: KaMila MaciEl BorGES UliaNa
Matrícula:57220087/1 Período:07/12/22 à 21/12/22Exercício:2021
Unidade:Erc Paula francinetti/Belém
Portaria nº.:8993/2022 de 13/10/2022
Nome: adoNiaS da cUNHa BaHia
Matrícula:6037704/2 Período:14/09/22 à 13/10/22Exercício:2022
Unidade:EE alm Guillobel/Belém
Portaria nº.:012/2022 de 27/01/2022
Nome: aNa caNdida coElHo coUTo
Matrícula:57234415/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria nº.:017/2022 de 27/01/2022
Nome: EroNilSoN SaNToS rodriGUES
Matrícula:57234156/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria nº.:021/2022 de 27/01/2022
Nome: JoSE Maria PErEira da SilVa
Matrícula:5461219/2 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba

Portaria nº.:025/2022 de 27/01/2022
Nome: PaTricia MoTa dE oliVEira
Matrícula:57210450/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza/itaituba
Portaria nº.:031/2022 de 27/01/2022
Nome: aNdrE rodriGUES riBEiro
Matrícula:5896581/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Maranata/itaituba
Portaria nº.:032/2022 de 27/01/2022
Nome: JordEilSoN dE JESUS daMaScENo dE oliVEira
Matrícula:5891686/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria nº.:035/2022 de 27/01/2022
Nome: ElaNE GUiMaraES da SilVa SoUSa
Matrícula:57208836/1 Período:03/01/22 à 16/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria nº.:036/2022 de 27/01/2022
Nome: EllEN carla BarBoSa fErNaNdES
Matrícula:5896561/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria nº.:038/2022 de 27/01/2022
Nome: fraNciclEY SilVa doS SaNToS
Matrícula:57214182/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria nº.:041/2022 de 27/01/2022
Nome: Maria dE NaZarE oliVEira dE JESUS
Matrícula:5899961/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria nº.:042/2022 de 27/01/2022
Nome: EliZaNE dE frEiTaS SilVa
Matrícula:57210339/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria do Socorro Jacob/itaituba
Portaria nº.:043/2022 de 27/01/2022
Nome: railEUMa diaS PaZ lira
Matrícula:55585640/2 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria do Socorro Jacob-SEdE/itaituba
Portaria nº.:050/2022 de 27/01/2022
Nome: aldENiZa coNcEiÇÃo NaSciMENTo dadalT
Matrícula:5759706/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Gov Eurico Valle/ruropolis
Portaria nº.:055/2022 de 27/01/2022
Nome: flEdSoN NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:57210330/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Gov Eurico Valle/ruropolis
Portaria nº.:078/2022 de 27/01/2022
Nome: alESSaNdro da SilVa BaTiSTa
Matrícula:57208961/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Maranata/itaituba
Portaria nº.:085/2022 de 27/01/2022
Nome: aGoSTiNHo alVES dE oliVEira JUNior
Matrícula:5811414/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc centro Educacional anchieta/itaituba
Portaria nº.:086/2022 de 27/01/2022
Nome: HElio EMaNUEl aVEliNo BUrGoS
Matrícula:57224278/1 Período:03/12/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc centro Educacional anchieta/itaituba
Portaria nº.:101/2022 de 27/01/2022
Nome: ValdiNEi TaVarES caraNHa
Matrícula:5714796/1 Período:02/01/22 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Brig Haroldo coimbra Veloso/Jacareacanga
Portaria nº.:103/2022 de 27/01/2022
Nome: EliZaNa SilVa alVES
Matrícula:57208856/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEETEPa/itaituba
Portaria nº.:105/2022 de 27/01/2022
Nome: GENilSa dE SoUZa liMa
Matrícula:5896809/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EEETEPa/itaituba
Portaria nº.:107/2022 de 22/01/2022
Nome: doUriValdo riBEiro da SilVa
Matrícula:5896569/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria das Graças Escócio cerqueira/itaituba
Portaria nº.:110/2022 de 22/01/2022
Nome: fraNciSco BarroS dE oliVEira
Matrícula:57210385/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria das Graças Escócio cerqueira/itaituba
Portaria nº.:114/2022 de 22/01/2022
Nome: lUiZ iZaQUE aSSiS doS SaNToS
Matrícula:5897149/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria das Graças Escócio cerqueira/itaituba
Portaria nº.:118/2022 de 22/01/2022
Nome: Maria lUcia doS SaNToS
Matrícula:57208974/1 Período:03/12/22 à 16/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria das Graças Escócio cerqueira/itaituba
Portaria nº.:119/2022 de 22/01/2022
Nome: raiMUNdo NoNaTo aZEVEdo MorENo
Matrícula:57234160/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria das Graças Escócio cerqueira/itaituba
Portaria nº.:122/2022 de 27/01/2022
Nome: ioNE aNToNEllo
Matrícula:5482500/1 Período:05/11/22 à 19/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dep Everaldo Martins/Trairão
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Portaria nº.:123/2022 de 27/01/2022
Nome: SHEila araUJo PorTEla
Matrícula:57195092/1 Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dep Everaldo Martins/Trairão
Portaria nº.:182/2022 de 27/01/2022
Nome: roMilSoN alVES da SilVa
Matrícula:5900018/1 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Benedito correa de Souza anexo i/itaituba
Portaria nº.:068/2022 de 07/10/2022
Nome: BiaNca caroliNE BarBoSa GoMES
Matrícula:5890644/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof delgado leao-sede/cachoeira do arari
Portaria nº.:479/2022 de 09/08/2022
Nome: liliaNE lUcia fariaS
Matrícula:5897409/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Norma Guilhon/colares
Portaria nº.:480/2022 de 09/08/2022
Nome: NiVEa Maria SilVa SoEiro
Matrícula:57210458/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Norma Guilhon/colares
Portaria nº.:481/2022 de 09/08/2022
Nome: Marcio rodriGUES dE VaScoNcEloS JUNior
Matrícula:5771927/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Norma Guilhon/colares
Portaria nº.:482/2022 de 10/08/2022
Nome: aNa SilVia alMEida VilHENNa
Matrícula:57210459/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Barao de Guajara/Vigia de Nazare
Portaria nº.:483/2022 de 10/08/2022
Nome: roBErTo da SilVa BraGa
Matrícula:5702500/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Barao de Guajara/Vigia de Nazare
Portaria nº.:484/2022 de 10/08/2022
Nome: PaUlo HENriQUE dE SoUSa BriTo
Matrícula:5896443/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Barao de Guajara/Vigia de Nazare
Portaria nº.:486/2022 de 10/08/2022
Nome: iVaNilSa fErrEira SaNToS
Matrícula:57210439/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria nº.:488/2022 de 10/08/2022
Nome: Maria dE JESUS PErEira SoUSa
Matrícula:57211504/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria nº.:491/2022 de 11/08/2022
Nome: MaUricio alBUQUErQUE NoroNHa
Matrícula:57209886/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Presidente Kennedy/Vigia de Nazare
Portaria nº.:492/2022 de 11/08/2022
Nome: JorGE WilSoN SoEiro cardoSo
Matrícula:5901677/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Presidente Kennedy/Vigia de Nazare
Portaria nº.:493/2022 de 12/08/2022
Nome: EdiMilSoN PErEira faVacHo
Matrícula:57209888/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf comandante castilho frança/Vigia de Nazare
Portaria nº.:494/2022 de 12/08/2022
Nome: Maria daS GraÇaS SoUSa doS SaNToS
Matrícula:57234363/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf comandante castilho frança/Vigia de Nazare
Portaria nº.:495/2022 de 12/08/2022
Nome: Maria MadalENa ViEira da SilVa
Matrícula:57210890/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf comandante castilho frança/Vigia de Nazare
Portaria nº.:496/2022 de 12/08/2022
Nome: NaiS SoarES ModESTo
Matrícula:57211398/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf comandante castilho frança/Vigia de Nazare
Portaria nº.:497/2022 de 12/08/2022
Nome: raQUEl da SilVa MiraNda
Matrícula:5896434/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf comandante castilho frança/Vigia de Nazare
Portaria nº.:498/2022 de 12/08/2022
Nome:faBio JUNior PiNHEiro da SilVa
Matrícula:7005889/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf comandante castilho frança/Vigia de Nazare
Portaria nº.:499/2022 de 16/08/2022
Nome: SaMira PalHETa loBo MoNTEiro
Matrícula:57209882/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Bertoldo Nunes/Vigia de Nazare
Portaria nº.:8995/2022 de 13/10/2022
Nome: ilca PENa Baia Sarraf
Matrícula:57209425/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Mario chermont/Belém
Portaria nº.:8996/2022 de 13/10/2022
Nome: cEcilia dE NaZarE do coUTo SaNTaNa
Matrícula:57202594/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2020
Unidade:EE domingos acatauassu Nunes/Belém
Portaria nº.:8997/2022 de 13/10/2022
Nome: lUcElia lEiTE fErrEira
Matrícula:57194789/2 Período:16/01/23 à 01/03/23Exercício:2022
Unidade:EE Mateus do carmo/Belém

Portaria nº.:8998/2022 de 13/10/2022
Nome: adriaNa caSTro GoNÇalVES riBEiro
Matrícula:57209367/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Euclides da cunha/ananindeua
Portaria nº.:8999/2022 de 13/10/2022
Nome: TElMa rEGiNa da SilVa MacEdo
Matrícula:57209590/1 Período:28/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario carneiro de Miranda/Belém
Portaria nº.:9000/2022 de 13/10/2022
Nome: TElMa lUcia SilVa aVElar
Matrícula:5668506/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.:9001/2022 de 13/10/2022
Nome: clEoMa laUrENca JardiM coSTa SaNToS
Matrícula:57212487/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof anesia/Belém
Portaria nº.:9002/2022 de 13/10/2022
Nome: raiMUNdo colarES coUTo
Matrícula:57213231/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE de Educação Tecnologica anisio Teixeira/Belém
Portaria nº.:9003/2022 de 13/10/2022
Nome: PaTricia fErrEira rodriGUES
Matrícula:54194605/2 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores cristo rei/ananindeua
Portaria nº.:9004/2022 de 13/10/2022
Nome: NilENE fErNaNdES SoarES
Matrícula:57209102/1 Período:05/01/23 à 18/02/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Erotildes frota aguiar/ananindeua
Portaria nº.:9005/2022 de 13/10/2022
Nome: alVaro aUGUSTo Maia da SilVa
Matrícula:5189039/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Presid dutra/ananindeua
Portaria nº.:9007/2022 de 13/10/2022
Nome: aNa cElia dE SoUSa ViaNa
Matrícula:5902097/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Vera Simplicio/Belém
Portaria nº.:9008/2022 de 13/10/2022
Nome:EdSoN MENEZES da SilVa JUNior
Matrícula:57209039/1 Período:25/11/22 à 08/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre Marcos/Belém
Portaria nº.:9009/2022 de 13/10/2022
Nome: carloS alBErTo SaNToS SoUZa
Matrícula:5941738/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE augusto Meira/Belém
Portaria nº.:9010/2022 de 13/10/2022
Nome: PEriclES doUGlaS PErEira MaToS
Matrícula:5901563/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belém
Portaria nº.:9011/2022 de 13/10/2022
Nome: carloS alBErTo rodriGUES dE oliVEira
Matrícula:6017355/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf feliz luzitania/icoaraci
Portaria nº.:8963/2022 de 11/10/2022
Nome:JUlENaS JUBErcaS NaSciMENTo JUNior
Matrícula:57234018/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. dr. octavio Meira Sede Vinc/Benevides
Portaria nº.:8965/2022 de 11/10/2022
Nome:raiMUNda aldENora coSTa SEaBra
Matrícula:745197/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8964/2022 de 11/10/2022
Nome:EdEraldo dE Sa SilVa
Matrícula:6004466/1 Período:05/12//22 à 03/01/23Exercício:2020
Unidade:diretoria de assistência ao Estudante/Belém
Portaria nº.:14/2022 de 16/09/2022
Nome: EliNa MoraES da SilVa
Matrícula:57208770/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.:15/22 de 16/09/2022
Nome:doriS SilVa aSSUNÇÃo
Matrícula:5311381/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Portaria nº.:16/2022 de 16/09/2022
Nome:EVaNildo BraGaNÇa MENdES
Matrícula:57209901/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Portaria nº.:17/2022 de 16/09/2022
Nome:Maria aUrora dE SoUZa GoNÇalVES
Matrícula:57208266/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Portaria nº.:18/2022 de 16/09/2022
Nome: roSilÉia fEliPE BriTo MElo
Matrícula:54195792/2 Período:06/12/22 à 19/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Portaria nº.:19/2022 de 16/09/2022
Nome:Valdir lUiS BaNdEira BarBoSa
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Matrícula:5449227/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Portaria nº.:20/2022 de 16/09/2022
Nome:MariSSol G. M.doS SaNToS
Matrícula:733431/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Portaria nº.:23/2022 de 16/09/2022
Nome:EdNa Maria daNTaS NUNES
Matrícula:57233965/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Portaria nº.:25/2022 de 16/09/2022
Nome: lUcilENE da SilVa loBaTo
Matrícula:57209024/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Nome:carloS GUilHErME GoNÇalVES PEiXoTo
Matrícula:572047/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de Sousa Gonçalves /Soure
Portaria nº.:041/2022 de 09/08/2022
Nome:adilSoN BaTiSTa MoNTEiro
Matrícula:57208291/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:044/2022 de 09/08/2022
Nome:Eli rEGiNa SilVa SoUSa
Matrícula:54182848/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:045/2022 de 09/08/2022
Nome:EliaNETE do NaSciMENTo SilVa
Matrícula:6300510/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:047/2022 de 09/08/2022
Nome: JUVaNEidE JUlia dE oliVEira SoUSa
Matrícula:537323/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:048/2022 de 09/08/2022
Nome:lUciaNo aNdrÉ dE SoUZa crUZ
Matrícula:57208289/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:049/2022 de 09/08/2022
Nome: Maria EliSaNGEla MoraES PErEira
Matrícula:57208271/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:053/2022 de 09/08/2022
Nome:Maria raQUEl do NaSciMENTo
Matrícula:5742846/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:056/2022 de 09/08/2022
Nome:Marcia oliVEira coSTa
Matrícula:5311330/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.:057/2022 de 09/08/2022
Nome: SUZiNETE daNTaS foNSEca
Matrícula:57208247/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:058/2022 de 09/08/2022
Nome:lUciENE fiGUEirEdo diaS oliVEira
Matrícula:5900186/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.:062/2022 de 09/08/2022
Nome:iolÉa coSTa do coUTo NUNES
Matrícula:57209331/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:065/2022 de 09/08/2022
Nome:EdilENE SilVa aMador
Matrícula:5953151/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Gasparino B. da Silva/Soure
Portaria nº.:821/2022 de 14/09/2022
Nome:rEGiaNE Jaciara SoUZa corrEa
Matrícula:5751268/2 Período:15/10/22 à 13/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM. clotilde Pereira/castanhal
Portaria nº.:824/2022 de 26/09/2022
Nome: roNaldo Pacifico caValcaNTE
Matrícula:5688043/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rotary/castanhal
Portaria nº.:358/2022 de 21/06/2022
Nome:alESSaNdra PalHETa da SilVa
Matrícula:5896380/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. roberto carlos Nunes Barroso/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:359/2022 de 21/06/2022
Nome:aNa Maria PErEira alHo
Matrícula:3192776/2 Período:17/12/22 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. roberto carlos Nunes Barroso/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:363/2022 de 21/06/2022
Nome:SÉrGio fiGUEirEdo BErNardo
Matrícula:57189821/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. roberto carlos Nunes Barroso/Stª izabel do Pará

Portaria nº.:369/2022 de 21/06/2022
Nome:EUla lEMoS dE alMEida
Matrícula:57210423/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Magalhães Barata/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:370/2022 de 22/01/2022
Nome:faBricia SaNToS da SilVa
Matrícula: 6306906/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Magalhães Barata/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:371/2022 de 21/06/2022
Nome:flaViaNE SiMiÃo da SilVa
Matrícula:57234152/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Magalhães Barata/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:372/2022 de 22/06/2022
Nome:GEoVaNa PaTricia diaS BarroS
Matrícula:5896377/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Magalhães Barata/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:377/2022 de 19/08/2022
Nome:SaNdra Maria dE araUJo da SilVa
Matrícula:57209774/1 Período:01/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. antônio Brasil/Tome-açu
Portaria nº.:391/2022 de 11/10/2022
Nome:PEdro alEX doS SaNToS loPES
Matrícula:57209795/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. fábio luz/Tome-açu
Portaria nº.:442/2022 de 11/10/2022
Nome:aliNE riBEiro aSSUNÇÃo raPoSo
Matrícula:57209889/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Marieta Emmi/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:471/2022 de 09/08/2022
Nome:dUlciNEidE do Socorro BriTo doS SaNToS
Matrícula:6020232/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:472/2022 de 09/08/2022
Nome:KarilENE da coNcEiÇÃo fErrEira
Matrícula:5896812/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. dr. José Malcher/colares
Portaria nº.:473/2022 de 09/08/2022
Nome:Maria dErENi rodriGUES dE liMa
Matrícula:57210157/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. dr. José Malcher/colares
Portaria nº.:474/2022 de 09/08/2022
Nome:aldicEli criSTiNa fErrEira dE alMEida
Matrícula:5896816/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Magalhães Barata/colares
Portaria nº.:475/2022 de 09/08/2022
Nome:aNa lUcia da SilVa MarGalHo
Matrícula:57234462/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Norma Guilhon/colares
Portaria nº.:478/2022 de 09/08/2022
Nome:MaraiSa PaiXÃo da SilVa
Matrícula:5896872/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Barão de Guajará/colares
Portaria nº.:477/2022 de 09/08/2022
Nome: Maria ValdirENE da SilVa rodriGUES
Matrícula:57217166/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Princesa leopoldina/colares
Portaria nº.:9012/2022 de 13/10/2022
Nome: EdNa Maria PErEira dE MiraNda
Matrícula:5901077/1 Período:13/10/22 à 26/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. associação crista do Bengui/icoaraci
Portaria nº.:9013/2022 de 13/10/2022
Nome:carla NilcE aNdradE riBEiro
Matrícula:54186742/2 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. feliz luzitania/icoaraci
Portaria nº.:9014/2022 de 13/10/2022
Nome:MaciKo aSSaNo
Matrícula:57208887/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Esther Bandeira Gomes/Belém
Portaria nº.:9015/2022 de 13/10/2022
Nome:WaldiZE MoTa dE aNdradE
Matrícula:57225709/2 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. augusto Meira/Belém
torNar seM eFeito
Portaria nº.:8992/2022 de 13/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 008840/2022 de 06/10/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 01/12/2022 à 14/01/2023, a servidora 
SiMoNE cUNHa NaSciMENTo coSTa,matricula 57209152/1,Especialista 
em Educação,lotada na EEEM raymundo Martins Vianna/Belém, referente 
ao exercício de 2022.
errata
errata na Portaria Nº.:00475/2022 de 28/01/2022
Nome:claUdia Marcia diaS SilVa
onde se lê:Exercicio:2022
Leia-se:Exercicio:2021
Publicada no Diário Oficial nº 34.850/22 de 01/02/2022
errata na Portaria nº.:8407/2022 de 26/09/2022
Nome:adriaNa do Socorro frEiTaS GoMES
onde se lê:Período:18/11/22 a 01/01/23
Leia-se:Período:28/11/22 a 11/01/23
Publicada no Diário Oficial nº.35.142/22 de 05/10/22

Protocolo: 864576
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Portaria
.

NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL
080/2019-UePa
Protocolo: 2022/866245
Portaria N° 4240/22, de 13 de outubro de 2022
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, aNGElo aBaal 
liSBoa BaTiSTa, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo - 
Pcd., lotado(a) no caMPUS dE SaNTarÉM.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864403
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/1104913
Portaria N° 4230/22 de 13 de outubro de 2022
r E S o l V E:
NoMEar, PEdro fraNco dE Sa, id. funcional nº 375047/ 4, para exercer 
o cargo em comissão de coordenador da comissão Própria de avaliação - 
cPa/UEPa, a contar de 03.10.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864345
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/1104913
Portaria N° 4229/22, de 13 de outubro de 2022
r E S o l V E:
EXoNErar, o(a) servidor(a) roBSoN JoSE dE SoUZa doMiNGUES, id. 
funcional nº 5056292/ 2, do cargo em comissão de coordenador da co-
missão Própria de avaliação - cPa/UEPa, a contar de 03.10.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864341

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1088941
Portaria N° 4224 /22, de 11 de outubro de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marcia dE NaZarE liMa MarQUES, id. 
funcional nº 57200924/ 1, cargo de aUXiliar dE SErVico c, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 23.07.2011 a 22.07.2014, no 
período de 01.09.2022 a 30.09.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/1156414
Portaria N° 4222 /22, de 11 de outubro de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Joao rodriGo coiMBra NoBrE, id. fun-
cional nº 57219956/ 2, cargo de ProfESSor adJUNTo i - TidE, lotado(a) 
no(a) caMPUS dE ParaGoMiNaS, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, re-
ferente ao triênio de 15.06.2015 a 14.06.2018, no período de 03.10.2022 
a 01.11.2022
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/1074160
Portaria N° 4221 /22, de 11 de outubro de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JaMiSoN araUJo MENdES, id. funcional nº 
57200730/ 1, cargo de TEcNico B, lotado(a) no(a) caMPUS do MoJU, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 15.07.2017 a 
16.02.2022, no período de 03.11.2022 a 02.12.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/617245
Portaria N° 4162/22, de 11 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) lUiZ roBErTo dE VaScoNcEloS carEPa, 
id. funcional nº 55587485/ 2, cargo de MEdico, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30(trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 29.08.2017 a 02.04.2022, no período de 
29.11.2022 a 28.12.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864336

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1285091
Portaria N° 4233/22, de 13 de outubro de 2022
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o (a)s servidor (a)s desta iES abaixo relacionados para 
coordenadores de cursos do Programa forma Pará/UEPa:
NoME  MaTrÍcUla  cUrSo  ViGÊNcia
Fabiano de Oliveira Bringel  54191681/ 3 Geografia 2022 de Jan. a 2025 de 
dez. diego ramon Silva Machado  73504069/ 1 c. Naturais 2022 de Jan. a 
2026 de dez. ailson almeida Veloso Junior 57205310/ 3 Enfermagem 2021 
de ago. a 2026 de dez. andre Maia Pantoja  5711002/ 3  Terapia ocupacio-
nal 2023 de Jan. a 2027de dez.
art. 2º – ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864413

.

.

errata
.

errata
Protocolo: 2022/1174280
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 4057/22, de 30.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.143 de 06.10.2022, referente a licença Prêmio 
do (a) servidor (a) coSME SaNToS dE SoUSa, o seguinte:
onde se lê:
 ...’referente ao triênio de 16.12.1982 a 15.12.1988.’ ...
 Leia-se:
...’referente aos triênios:
16.12.1982 a 15.12.1985 = 60 (sessenta) dias;
16.12.1985 a 15.12.1988 = 60 (sessenta) dias;’ ...
THiaGo SoarES SilVa
dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS/UEPa

Protocolo: 864329
errata de diÁrias
Protocolo: 2022/1261010
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 4140/22, de 05.10.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.149 de 13.10.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) MariZa fEliPPE aSSUNÇÃo;
oNde se LÊ : “…, no período de 29/10/2022 a 30/10/2022, …”
Leia-se: “…, no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, …”
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 864225

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1260379
Nº da disPeNsa:  60/2022
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2022
ParTES/ coNTraTada: SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda
cNPJ: 18.711.819/0001-22
oBJETo: aquisição de material permanente, para apoio de projetos de pes-
quisa, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/
UEPa n.º 003/2021, para atender ao Projeto de criação de um laboratório 
das Águas no PCT-Guamá, através da Cooperação firmada.
ENdErEÇo: Passagem São José, 221, Sala 01, Marco, cEP: 66.095-570, 
Belém/Pa.
Valor: r$ 8.430,24 (oito mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e quatro centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1590.8698
foNTE dE rEcUrSo: 0301009326
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda para aquisição de ma-
terial permanente, para apoio de projetos de pesquisa, aprovados no Ter-
mo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 003/2021, para 
atender ao Projeto de criação de um laboratório das águas no PcT-Gua-
má, através da Cooperação firmada, conforme especificações constantes 
do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com 
fundamento legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 14 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 864002

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N° 4281/2022, de 14 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: rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira
Matrícula funcional: 5926369/ 1
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Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 864325
sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N° 4279/2022, de 14 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: TEcNico a
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57215452/ 6
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4280/2022, de 14 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: coord dE rEGiSTro E coNTrolE acadEMico
Nome: caroliNa oliVEira ValE
Matrícula funcional: 57201118/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 864321
.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1235193
Portaria N° 4244/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) KaTiaNE da coSTa cUNHa, id.funcional nº 
57220005/ 3, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE MaraBa, 24,5 (vinte e quatro e meia) diárias, devido seu des-
locamento de Belém/Pa ao município São Sebastião da Boa Vista/Pa, no 
período de 24/10/2022 a 17/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1282043
Portaria N° 4245/22, de 13 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) TaMara criSTiNa da SilVa fErrEira, id.fun-
cional nº 57191826/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE coNcEicao do araGUaia, 3,5 (três e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de conceição do araguaia/Pa ao município Marabá/Pa, no 
período de 20/10/2022 a 23/10/2022, para acompanhar discentes.
Protocolo: 2022/1250173
Portaria N° 4246/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) EValdo fErrEira rodriGUES, id.funcio-
nal nº 5760119/ 5, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 2,5 (duas e meia) diárias, devi-
do seu deslocamento de Belém/Pa ao município Portel/Pa, no período de 
08/11/2022 a 10/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1134205
Portaria N° 4247/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Milla rEiS dE alcaNTara, id.funcional nº 
5955850/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada, 6 (seis) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município castanhal/Pa, no período de 
03/10/2022 a 18/10/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1256326
Portaria N° 4249/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria darlENE TriNdadE corrEa, id.fun-
cional nº 54195961/ 1, 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 cametá/Pa, no perío-
do de 08/11/2022 a 11/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1256301
Portaria N° 4250/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) crEUSa BarBoSa doS SaNToS TriNdadE, 
id.funcional nº 5794153/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 5,5 (cinco e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município cametá/Pa, no 
período de 08/11/2022 a 13/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1250168
Portaria N° 4251/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) diaNa lEMES fErrEira, id.funcional nº 
57209100/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 2,5 (duas e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município Portel/Pa, no período de 
08/11/2022 a 10/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1277028
Portaria N° 4252/22, de 13 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Miraci SilVa coSTa, id.funcional nº 5950678/ 
1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dEParTaMEN-
To dE ciENciaS NaTUraiS, 30,5 (trinta e meia) diárias, devido seu deslo-
camento de Belém/Pa ao município conceição do araguaia/Pa, no período 
de 09/10/2022 a 08/11/2022, para ministrar disciplinas.

Protocolo: 2022/1235817
Portaria N° 4253/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) SEidEl fErrEira doS SaNToS, id.funcional 
nº 57193219/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira,17,5 (dezessete e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Paragominas/
Pa, no período de 23/10/2022 a 09/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1200021
Portaria N° 4254/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) WallacE aNdrEW loPES raBElo, id.funcional nº 
6403591/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dEParTa-
MENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS, 26,5 (vinte e seis e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município São Miguel do Guamá/Pa, 
no período de 02/10/2022 a 28/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1250293
Portaria N° 4256/22, de 13 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) faBricio MarTiNS da coSTa, id.funcional nº 
54188839/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 19,5 (dezenove e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município igarapé 
açu/Pa, no período de 24/10/2022 a 12/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1245044
Portaria N° 4257/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria do Socorro caSTro HaGE, id.fun-
cional nº 418005/ 3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 7,5 (sete e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município igarapé açu/Pa, no período 
de 31/10/2022 a 07/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1245044
Portaria N° 4258/22, de 13 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria do Socorro caSTro HaGE, id.fun-
cional nº 418005/ 3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 10,5 (dez e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município igarapé açu/Pa, no período 
de 16/11/2022 a 26/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1247545
Portaria N° 4265/22, de 14 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) GlEiSSoN aMaral MENdES, id.funcional nº 
5894727/ 2, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) caMPUS 
dE rEdENcao,18,5 (dezoito e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
redenção/Pa ao município Parauapebas/Pa, no período de 18/10/2022 a 
05/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1277262Portaria N° 4266/22, de 14 de outu-
bro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Miraci SilVa coSTa, id.funcional nº 5950678/ 
1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dEParTaMEN-
To dE ciENciaS NaTUraiS,14,5 (quatorze e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município conceição do araguaia/Pa, no 
período de 09/11/2022 a 23/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1178861
Portaria N° 4267/22, de 14 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) clicia da SilVa SaNToS, id.funcional nº 
5902429/ 4, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS, 19,5 (dezenove e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Barcarena/Pa, 
no período de 03/10/2022 a 22/10/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1254116
Portaria N° 4268/22, de 14 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Sara raiSSa SilVa rodriGUES, id.funcional nº 
5964519/ 1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) dEParTaMEN-
To dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 24,5 (vinte e quatro e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Parauapebas/Pa, no 
período de 28/11/2022 a 22/12/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1297930
Portaria N° 4269/22, de 14 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) WilliaMS da SilVa riBEiro, id.funcional nº 
5928904/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 8,5 (oito e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município conceição do araguaia/Pa, no 
período de 16/11/2022 a 24/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1241183
Portaria N° 4270/22, de 14 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ alBErTo caValcaNTE GUiMaraES, id.
funcional nº 57190252/ 3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 18,5 (dezoito e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Paragominas/
Pa, no período de 24/10/2022 a 11/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1240504
Portaria N° 4271/22, de 14 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE JUliErME fUrTado doS SaNToS, id.
funcional nº 80015711/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS, 19,5 (de-
zenove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao muni-
cípio São Miguel do Guamá/Pa, no período de 03/10/2022 a 22/10/2022, 
para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1291443
Portaria N° 4272/22, de 14 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) ElZEliS MUllEr da SilVa, id.funcional nº 
5878608/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ENGENHaria dE ProdUcao, 5 (cinco) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período 
de 07/11/2022 a 19/11/2022, para ministrar disciplinas.
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Protocolo: 2022/1296030
Portaria N° 4276/22, de 14 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MarloN fErNaNdES fariaS, id.funcional 
nº 5918815/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 10 (dez) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 
09/11/2022 a 03/12/2022, para ministrar disciplina.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 864219

.

.

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares
Protocolo: 2022/1278036
PORTARIA N° 927/22, de 27 de junho de 2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
instituição de Ensino Superior em relação anexa, referente ao mês de JU-
NHo, no período de 01.06.2022 a 30/06/2022.

aNeXo da Portaria Nº 927 de 27 de JUNHo de 2022
MatrÍ-
cULa

ViN-
cÚLo NoMe PerÍodo aQUi-

sitiVo

55586562 6 aida lUcia do ESPiriTo SaNTo fariaS 01/02/2019 a 
31/01/2020

5898190 2 alEXaNdrE oliVEira do NaSciMENTo 01/10/2020 a 
30/09/2021

5954725 1 aNa Maria Gaia MalcHEr da PaiXao 06/06/2022 11/03/2021 a 
10/03/2022

5946405 1 aNdErSoN claYToN lEal dE lacErda 11/02/2021 a 
10/02/2022

2009293 1 aNGEla Maria da coSTa 17/03/2021 a 
16/03/2022

57202062 1 aNGEla Maria PraZErES da coSTa 20/08/2020 a 
19/08/2021

3183807 1 aNToNio fErrEira BaTiSTa 01/03/2021 a 
28/02/2022

5924860 2 BarBara lETicia SaUaia PiNHEiro 15 a 29/06/2022 01/03/2021 a 
28/02/2022

5946399 1 cElSo JoSE aSSiS MEdEiroS 11/02/2021 a 
10/02/2022

5947820 1 cESar BENaioN liMa 01/04/2021 a 
31/03/2022

57214586 2 daNNYEl BaTiSTa do NaSciMENTo 01/04/2021 a 
31/03/2022

80015495 1 daVid dE SoUSa liMa 11/03/2021 a 
10/03/2022

57217081 1 EdEValdo NUNES dE araUJo 26/05/2021 a 
25/05/2022

6120687 1 EdilMa alVarENGa PiMENTEl ViEira 07/01/2020 a 
06/01/2021

3185575 1 EdilSoN BraNdao dE MoraES 01/03/2021 a 
28/02/2022

6120660 1 EllEN BarGacHia ZaGalo 12/05/2021 a 
11/05/2022

5894418 3 ElZiaNE araUJo loPES 01/10/2020 a 
30/09/2021

54191662 3 faBio BENEdiTo filo crEao Garcia PErEira 01/06/2021 a 
31/05/2022

5939170 2 flaVia KaroliNY raiol dE oliVEira 11/02/2020 a 
10/02/2021

5924937 2 fraNciSco ViTor da SilVa oliVEira 11/03/2021 a 
10/03/2022

5041058 1 iSaBEl MoraES dE SoUZa 10/03/2021 a 
09/03/2022

5954729 1 JEYNicE JErlEY MoNTEiro dE SoUSa 27/06 a 11/07/2022 11/03/2021 a 
10/03/2022

3188329 1 Joao PaUlo lEal 01/01/2021 a 
31/12/2021

5947780 1 KENNEdY VaScoNcEloS da coSTa 01/04/2021 a 
31/03/2022

57230075 1 laiS BraGa ViEira dE araGao  07/06/2022 07/06/2021 a 
06/06/2022

57213397 1 lEoNardo lEaNdro caldEira doS SaNToS caBral 20/02/2021 a 
19/02/2022

3158039 1 MaNoEl ESPiriTo SaNTo liMa  30/06/2022 14/04/2021 a 
13/04/2022

5041627 1 Marcia dE MaTToS GUEdES 01/03/2021 a 
28/02/2022

3158918 1 Maria cElia da SilVa PiTMaN 13/06/2021 a 
12/06/2022

57216528 1 Maria criSTiNa MoraES 16/04/2020 a 
15/04/2021

3188582 1 Maria raiMUNda dE JESUS 06/03/2021 a 
05/03/2022

57215452 6 Maria roSalBa lEal carValHo 11/02/2021 a 
10/02/2022

5954737 1 MariaNa rodriGUES PErEira 11/03/2021 a 
10/03/2022

3158470 1 MariValdo MENdoNca dE alMEida  13/06/2022 13/06/2021 a 
12/06/2022

54189716 5 MariZa crUZ NaSciMENTo 01/04/2021 a 
31/03/2022

5956979 1 MaYara MacHado dE SoUZa 01/10/2020 a 
30/09/2021

57209306 1 MicHEllE dE NaZarE MariNHo dE aQUiNo 09/12/2020 a 
08/12/2021

5946417 1 MiriaM NaSciMENTo araUJo 11/02/2021 a 
10/02/2022

5921280 2 NEWToN carloS aMoraS da crUZ 11/02/2021 a 
10/02/2022

5946391 1 odiNEa VaScoNcEloS doS SaNToS MoNTalVao 11/02/2021 a 
10/02/2022

3183939 1 odiNEia Maria da coSTa MarTiNS  13 a 27/06/2022 17/03/2021 a 
16/03/2022

5857155 1 odiNETE diaS ViEira 25/04/2021 a 
24/04/2022

5922853 2 rENaTa SilVa dE loUrEiro  27/06/2022 11/02/2021 a 
10/02/2022

5041724 1 roMUlo rUBEM MoUrao rodriGUES 01/03/2021 a 
28/02/2022

57209276 1 roSaNGEla fErrEira NoNaTo 01/12/2020 a 
30/11/2021

5918624 3 roSiMarY caValcaNTE PESSoa 01/10/2020 a 
30/09/2021

5954777 1 STElla Mara dE caSTro colarES 11/03/2021 a 
10/03/2022

5918174 2 SUElBEr alVES liMa 11/03/2020 a 
10/03/2021

5750555 2 VEra rEGiNa da cUNHa MENEZES PalacioS 02/03/2021 a 
01/03/2022

5924968 2 YrVEN roBErT da ENcarNacao NETo 11/02/2021 a 
10/02/2022

ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864379

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/866245
Portaria N° 4239/22, de 13 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3780/22 de 14.09.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.119 de 19.09.2022 que nomeou o(a) candidato(a) daNiEl 
JorGE riBEiro, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no 
caMPUS dE SaNTarÉM.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864333

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 104/2022 – UePa
Processo seLetiVo Para o cUrso de esPeciaLiZaÇÃo eM Ges-
tÃo da iNoVaÇÃo e traNsForMaÇÃo diGitaL – turma 01
a Universidade do Estado do Pará (UEPa) torna público que estarão abertas 
as inscrições ao Processo Seletivo para o curso de Especialização (pós-
graduação lato sensu) em Gestão da inovação e Transformação digital 
– Turma 01, na modalidade presencial e Ead (à distância), e auto-sus-
tentável (isto é, custeado por meio de mensalidades a serem pagas pe-
los alunos matriculados) a ser realizado no campus V- centro de ciências 
Naturais e Tecnologia (ccNT), em Belém, conforme cronograma no ane-
xo i deste Edital.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br.
Belém, 14 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 863988
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terMo aditiVo ao editaL Nº 097/2022 - UePa
Processo seLetiVo Para o ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eM 
eNsiNo de LÍNGUa PortUGUesa e sUas resPectiVas Litera-
tUras eM NÍVeL de Mestrado ProFissioNaL
a Universidade do Estado do Pará, torna público o Termo aditivo ao Edi-
tal nº 097/2022 – UEPa, a Prorrogação das inscrições e alteração no 
anexo i do Programa de Pós-Graduação em Ensino de língua Portugue-
sa e suas Respectivas Literaturas (PPGELL) – Mestrado Profissional, con-
forme especificado a seguir:
aNeXo i - croNoGraMa do Processo seLetiVo 2022

atiVidades data
PUBlicaÇÃo do EdiTal 05.09.2022

PErÍodo dE iMPUGNaÇÃo dESTE EdiTal
Prazo para impugnação deste Edital 05.09 a 06.09.2022

resultado de recurso de impugnação deste Edital 13.09.2022
PErÍodo dE iNScriÇÃo

Período de inscrição (ProrroGaÇÃo) 05.09 a 21.11.2022
Prazo para pedido de isenção 05.09 a 12.09.2022

resultado dos pedidos de isenção 16.09.2022
recurso para as isenções indeferidas 19.09.2022

resultado dos recursos de isenções indeferidas 23.09.2022
fim do prazo de prazo para pagamento da taxa de inscrição 24.11.2022

divulgação da lista das inscrições homologadas 29.11.2022
recurso de inscrições não homologadas 29.11 a 02.12.2022
resultado de inscrições homologadas 07.12.2022

1ª faSE – EliMiNaTÓria (ProVa EScriTa)
realização da Prova Escrita 09.12.2022

resultado preliminar da prova escrita 15.12.2022
recurso da Prova Escrita 21.12.2022

resultado do recurso 27.12.2022
Resultado final da Prova Escrita 04.01.2023

2ª faSE – claSSificaTÓria (aNalÍSE do cUrrÍcUlo)
3ª faSE – claSSificaTÓria (ENTrEViSTa)

análise do currículo 05 a 12.01.2023
divulgação datas e locais das Entrevistas (GooGlE MEET) 16.01.2023

realização das Entrevistas 18 a 24.01.2023
resultado preliminar das Entrevistas e currículo 27.01.2023

recurso da Entrevista e currículo 30 a 31.01.2023
resultado do recurso 02.02.2023

rESUlTado fiNal
divulgação do resultado final 07.02.2023

Período de Matricula 20 a 23.02.2023
início das aulas 06.03.2023

Belém, 14 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 864038
eXtrato do editaL Nº 106/2022 UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas nor-
mas do edital nº 098/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo ESPE-
cial 2022 Para o MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ProSEl ESPEcial 
PARAUAPEBAS 2022, e obedecendo a ordem de classificação para as cha-
madas subsequentes do referido Processo, convoca para processo de 
matrícula presencial nos dias 17 a 18/10/2022 dos candidatos, no horá-
rio de 8h às 14h., conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 17 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 864262

.

.

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

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1448/2022 – 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 1300605

rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS meia) diárias Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
Suzany Ellen risuenho Brasil, cPf: 92998534287, ao Município de Santa 
Maria do Pará/Pa, onde irá cumprir agenda de apoio na conferência Muni-
cipal dos direitos da criança e do adolescente, No PEriodo dE 18/10/2022 
a 20/10/2022.
Classificação Orçamentária:
430103- 08.422.1505.8402 0338 249.624 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 864322

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1444 de 13 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), JMaNoEl alBErTo lEiTÃo daNTaS, Ma-
trícula: 57191420-2, cargo, ENGENHEiro ciVil, loTado na GErENcia 
NE, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) ZENo MENEZES diaS, Ma-
trícula: 3542679-1, , cargo de TEcNico EM EdificaÇÃo, lotado(a) na 
NUclEo dE GErENcia -daf, para atuar como suplente do contrato ad-
ministrativo n° 76/2022, celebrado com a Empresa, SaNToS E carValHo 
lTda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execu-
ção da conclusão da construção da cozinha comunitária no Município de 
Ulianópolis (Pa), localizada na rua Vitória nº 741, rezende ii no âmbito 
do contrato de repasse n 2 297.642-27/2009 MdSa / caixa Econômica 
federal — SicoNV n 2 706092/2009, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas nesta carta convite. Em conformidade com o dis-
posto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alte-
rações; 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), 13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda- SEaSTEr
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 864342

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 867 de 27 de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio de 2021, e 
considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 03/2022 – Processo nº. 2019/302608, 
considerando ainda o julgamento que determinou a repreensão e Suspensão 
do Processo, fundamentado no art. 183, inciso i da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 103/2022/ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
NÃo acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de Pad, com fundamen-
tos no art. 224, da lei 5.810/94, para determinar a aplicação da penalidade 
de rEPrEENSÃo conforme art. 183, i do rJU, ao servidor VaNilSoN cE-
Sar SilVa PErEira.
considerando que houve ocorrência de prescrição da penalidade de repreen-
são, conforme teor do Parecer Jurídico nº 103/2022 (fls.231 - 235), destaca-
mos a impossibilidade de aplicação do art. 226 do rJU ao caso, não cabendo 
o registro nos assentos funcionais de penalidade prescrita do servidor citado.
lUiZ  cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
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Portaria Nº. 898 de 04 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 07/2022 – Processo nº. 2019/419534, consideran-
do ainda o julgamento que determinou a SUSPENÇÃo do Processo, funda-
mentado no art. 183, inciso i da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 146/2022/ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
NÃo acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de Pad, com fundamen-
tos no art. 224, da lei 5.810/94, para determinar a aplicação da penalida-
de de SUSPENÇao conforme art. 183, i do rJU, ao servidor SaNdro dE 
SoUZa BarradaS.
considerando que houve a prescrição para aplicação da penalidade de sus-
penção, conforme teor do Parecer Jurídico nº 146/2022 (fls. 84-88), e da 
impossibilidade de aplicação do art. 226 do rJU ao caso, não cabendo o 
registro nos assentos funcionais de penalidade prescrita do servidor citado.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 864307

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 880/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 30 de se-
teMBro de 2022.
onde se lê: “...a fim de apurar suposta omissão...”
Leia-se: “...a fim de apurar suposta conduta ou omissão...”

Protocolo: 864048

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

desPacHo de HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/610751)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 011/2022 – faSEPa, que tem como objeto a contratação 
de empresa para fornecimento de MESaS E cadEiraS PláSTicaS, para 
atender as necessidades das Unidades operacionais da faSEPa de Belém 
e região Metropolitana, Marabá e Santarém, bem como considerando a 
manifestação da comissão de controle interno, resolve:
i – HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos V do decreto Estadual 
nº 534/2020, o objeto deste certame à empresa laNcE NorTE diSTri-
BUidora dE EQUiPaMENToS ElETro- ElETroNicoS lTda (cNPJ/Mf nº 
11.235.712/0001-06) pela oferta do valor de r$ 28.710,00 (vinte e oito 
mil e setecentos e dez reais) para o referido Grupo 01;
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
 iii – determinar à Gerência de contratos e convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal 
de contrato.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 14 de outubro de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 864239
desPacHo de HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/611208)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 014/2022 – faSEPa, que tem como objeto aQUiSiÇÃo dE cHiNEloS EM 
BorracHa, para atender as necessidades das Unidades operacionais da fa-
SEPa de Belém e Mesorregião, Marabá e Santarém, bem como considerando 
a manifestação da comissão de controle interno, resolve:
i – HoMoloGar, nos termos do art. 13, incisos V do decreto Estadual 
nº 534/2020, o objeto deste certame à empresa coMErcial dEBEcHE 
TEXTil EirEli (cNPJ/Mf nº 08.974.702/0001-88) pela oferta do valor de 
r$ 16.633,84 (dezesseis Mil e Seiscentos e Trinta e Três reais e oitenta e 
Quatro centavos) para o referido Grupo 01;
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
iii – determinar à Gerência de contratos e convênios a elaboração do 
instrumento contratual nos termos do edital desta licitação;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal 
de contrato.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 14 de outubro de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 864241

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 543, de 14 de outubro de 202
Processo nº 12990312./2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos para adolescente, custodiado no caS i, conforme os termos 
do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8392
Projeto atividade: 68.8392
ação: 234753
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$150,00
SErVidorES: iVETE da coNcEiÇÃo SErraTE GoMES diaS, MoNiTora, 
Matricula 57174995/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 864032
Portaria: 544- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 13/10/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com aquisição de material de consumo, para 
incentivo e prática do Projeto construindo Visibilidade da Socioeducação 
com a participação dos socioeducandos da UaSE aNaNiNdEUa iii (Proc. 
1255701/2022 - Mem 103/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 1.000,00-(coNSUMo)
SErVidora: roSiNEidE SilVa daS NEVES
MaTricUla: 54187904/ 1 - carGo: MoNiTor
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:10 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 864029

.

.

diÁria
.

Portaria 537 – do dia 07/10/2022
oBJETiVo: realizar capacitação e assessoramento técnico, elabora-
ção/revisão do Plano Municipal de atendimento Socioeducativa (Proc. 
1286353/2022-Mem.  301/2022-daS-crEaM)
SErVidor: BErTiNo lEal BarBoSa NETo
carGo:  coMiSSioNado - MaTrÍcUla Nº 5946881/2
SErVidor: doMiNGoS dE liMa caMPElo
carGo: aSSiSTENTE TÉcNico i -  MaTricUla: 3204537/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : MUaNá/Pa
PEriodo da ViaGEM: 08 a 11/11/2022 – diaria –3,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 864025
Portaria  545– do dia 13 /10/2022
oBJETiVo : realizar acompanhamento, assessoramento e levantamento de 
relatórios e PiaS  no ciaM MaraBá (Proc.  1306614/2022-Mem.305/2022-
daS)
SErVidora: loZiaNi Maria PalHETa PiQUET
carGo: PSicÓloGo -  MaTricUla: 57214042/ 6
SErVidora: alESSaNdra daS GracaS cardoSo dE oliVEira,
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla Nº 54195567/ 1
SErVidor: roBErVal da SilVa BarBoSa
carGo: MoToriSTa - MaTrÍcUla Nº 5956505/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PErÍodo da ViaGEM – 16 a 23/10/2022 - diaria –7,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 864039

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL nº 655 de 14 de outubro 
de 2022
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007, resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH e a EMPrESa dE 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará 
– ProdEPa.
coNTraTo Nº 18/2022
oBJETo: fornecimento dos serviços de Manutenção do acesso à internet, 
através da rede de comunicação de dados do Estado, link de dados (fibra 
e rádio), Hospedagem de website, iP válidos através de NaT e licença de 
uso de Sistemas Globais (acesso aos sistemas corporativos do Estado) – 
Processo nº 2022/1448520.
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fiScal:
TiTUlar: aNGElica criSTiNa orTiZ ElMEScaNY – MaTrÍcUla 
54185870/3
SUBSTiTUTo: WESlEY da SilVa araÚJo - MaTrÍcUla: 5898744/2
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 5º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa
E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 864215

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 657/2022-GGP/seJUdH Belém (Pa), 13 de outubro 
de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 74 da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - rJU/
Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1313802.
rESolVE:
coNcEdEr, 22 (vinte e dois) dias de licença saúde, conforme perícia mé-
dica, laudo nº 95168, – Servidora: renata de fátima Moraes Borges, ma-
trícula nº 8094286/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no 
período de 26/08/2022 a 16/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 863975

.

.

diÁria
.

Portaria N° 663 de 13 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1304594
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor da colaboradora Eventual , abai-
xo identificada, para : Participação de Reunião Ordinária do Conselho Esta-
dual dos direitos da Mulher - no período de 17 a 19 de outubro de 2022.. 
Belém/Marabá/Belém. 

NoMe carGo MatrÍcULa

GilMara daS NEVES alVES col. Eventual Sem número

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 13 dE oU-
TUBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 864575
Portaria N° 662 de 06 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2021/1262652
r E S o l V E:
coNcEdEr UMa diária, em favor dos servidores desta SEJUdH, abaixo 
identificados, para : Realizar Capacitação em Direitos Humanos e Direitos 
da ,juventudes, no municipio de anajás/Pa, no período de 13 a 19/10/2022.
 

Nome cargo Matrícula
flaVio MorEira dE PaUla Gerente/GPdJ 5956831/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 06 dE oU-
TUBro 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 864529
Portaria N° 648 de 04 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1274593

r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias, em favor dos servidores desta SE-
JUDH, abaixo identificados, para acompanhar a equipe de fiscalização do 
ProcoN nas ações em curso, nos municípios de Eldorado dos carajás e 
canaã dos carajás/Pa, no período de 27 a 31 e outubro de 2022. 

Nome cargo Matrícula

EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa diretor/ProcoN 57203852/7

arNaldo SaNToS crUZ coordenador 51855894/3

dEYVid HENriQUE MarQUES dE liMa Gerente 5939635/3

MaNoEl SErGio BorGES Motorista 5807239/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 04 dE oU-
TUBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 864514

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 10/2022
Processo adMiNistratiVo N.º 045/2021
Pregão Eletrônico N.º 01/2022
contratante: coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará
contratado: iNSTrUVal iNSTrUMENToS & SErViÇoS lTda, cNPJ nº 
00.005.063/0001-30.
objeto: alteração do prazo de entrega do objeto do contrato nº 010/2022.
Prazo: 201 (duzentos e um) dias.
Pela contratante: claudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: Márcio Muzzi alcalde
foro: Belém/Pa
data da assinatura: 06 de outubro de 2022.

Protocolo: 864186

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 021/2022
EXErcÍcio: 2022 | ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/1238835.
coNTraTada: S KaWHaGE PaiVa EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
40.907.095/0001-46, situada à rua antônio Barreto, nº 301 - bairro Uma-
rizal, Belém (Pa).
oBJETo: confecção de catálogo empresarial on-line bilíngue (português 
e inglês) com até 30 páginas, incluindo criação, layout, arte final, com 
correção ortográfica para o projeto “Fruit Amazon Business Meeting Brazil 
Edition, que será realizado nos dias 20 e 21/10/2022”, no Hangar – centro 
de convenções e feiras da amazônia, nesta cidade de Belém (Pa).
fUNdaMENTo: cotação Eletrônica nº 006/2022, lei nº 13.303/2016, re-
gulamento interno de licitações e contratos (rilc) da codEc.
Valor GloBal: r$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 14.10.2022 | ViGÊNcia: 30 (trinta) dias.
ordENador: EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES – PrESidENTE EM EXEr-
cÍcio | codEc.

Protocolo: 864324
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..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
Errata da publicação do 1° Termo aditivo do contrato n° 014/2021, publi-
cada no d.o.E n° 35.134 de 29 de setembro de 2022, protocolo n° 858901.
onde se Lê: fonte: 0260002426 – recursos Prov. de Transferência de 
convênios
Leia-se: fonte: 0260002156– recursos Prov. de Transferência de convênios
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES

Protocolo: 864312

.

.

diÁria
.

Portaria nº 145/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 13 de ou-
tubro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: água azul do Norte, rio Maria, Sapucaia e Xinguara
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: HErlY MorEira da coSTa / Matrícula: 14 – Valor: r$ 
3.916,77.
daGoBErTo JorGE da coSTa / Matrícula: 09 – Valor: 3.916,77.
Período: 13/10 a 29/10/2022 – 16,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 864133
Portaria nº 146/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 13 de ou-
tubro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: ourilândia do Norte, São félix do Xingu e Tucumã.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: caNUTo corrEa MarQUES / Matrícula: 08 – Valor: r$ 
3.916,77.
JoSÉ roBErTo alVES GoMES / Matrícula: 252 – Valor: 3.916,77.
Período: 13/10 a 29/10/2022 – 16,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 864130
Portaria nº 147/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 13 de ou-
tubro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: canaã dos carajás, curionópolis e Eldorado dos carajás.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: JoÃo BENTES fariaS / Matrícula: 25 – Valor: r$ 3.916,77.
WaldiMir coNdE dUarTE JÚNior / Matrícula: 260 – Valor: 3.916,77.
Período: 13/10 a 29/10/2022 – 16,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 864135
Portaria nº 148/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 13 de ou-
tubro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: floresta do araguaia, Pau d’arco e redenção.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: JorGE lUiZ alVES dE alBUQUErQUE / Matrícula: 18 – Valor: 
r$ 3.916,77.
aUGUSTo cÉSar da SilVa / Matrícula: 16 – Valor: 3.916,77
Período: 13/10 a 29/10/2022 – 16,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 864142

Portaria nº 149/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 13 de ou-
tubro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: conceição do araguaia, cumaru do Norte, Santa Maria das Bar-
reiras e Santana do araguaia
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: PEdro alEXaNdrE BaTiSTa dE liMa / Matrícula: 25 – Valor: 
r$ 3.916,77.
afoNSo carMoNa lEiTE / Matrícula: 367 – Valor: 3.916,77.
Período: 13/10 a 29/10/2022 – 16,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 864145

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 328/2022 de 14/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor alexandre alberto 
figueiredo rayol, matrícula nº 5964613/2, no valor de r$ 3.000,00 (três 
mil reais), para atendimento das despesas de pronto pagamento desta 
autarquia, conforme discriminação abaixo: 72201.23.122.1297.8338 
operacionalização das ações administrativas; Natureza da despesa: 
339036.00 Serv de Terc – Pf r$ 800,00; 339030.00 Mat de consumo r$ 
1.500,00; 339039.00 Serv de Terc - PJ r$ 700,00. art. 2º informamos que 
o referido servidor atende o art 4° do decreto Estadual nº 1.180/2008. 
art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias, 
a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de 
contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o término da aplicação, 
conforme processo nº 2022/1300972. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente 
em exercício

Protocolo: 864289

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1306/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado no doE nº. 
34.240, de 01/06/2020;
coNSidEraNdo os autos do processo n° 2021/149879 no qual o servidor 
solicitou a opção de 100% do cargo comissionado do TJ/Pa;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/329294, de 26/03/2021 
e, ainda, o Oficio nº. 445/2021-GP/TJPA de 22/03/2021.
r E S o l V E:
i - ProrroGar, pelo prazo de 02 (dois) anos, no período de 01/11/2021 
a 31/10/2023, a cessão do servidor JoSÉ lUiZ SarMENTo dE araÚJo 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Públicas – Engenheiro 
civil, matricula nº 5210771/2, para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
– TJ/Pa com ônus para órgão cessionário;
ii- caberá ao Órgão cessionário remeter ao cedente, no mês subse-
quente à realização do pagamento do servidor cedido, os comprovantes de 
frequência, e de pagamento da remuneração e das contribuições previstas 
no artigo 6°, incisos i e ii do decreto n° 795/2020;
iii- caberá ao Órgão cessionário apresentar o servidor ao seu órgão 
de origem ao término da cessão;
iV - esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a contar de 01/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 864572
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.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1307/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1312025, de 13/10/2022, 
e Memorando nº 577/2022, de 13/10/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cEZar da SilVa liMa JUNior, Matrícula 
nº. 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

85/2022 Best Transportes e construções ltda
Execução dos serviços de drenagem e Pavimentação 

asfáltica de vias urbanas nos Municípios que integram a 
regional Baixo amazonas-lote 09, neste Estado.

ii – dESiGNar o servidor oBErlaNdES JUNior da SilVa coSTa, Ma-
trícula nº. 5946508/1, cargo/função: coordenador, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 864568

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 1023/2022, de 04 de aGosto de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 35.069, dE 05/08/2022.
onde se lê:
ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
Leia-se:
ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 60 (sessenta) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.

Protocolo: 864563
errata
Na matéria, protocolo nº 863892, publicada no doE nº 35.150, dE 14 dE 
oUTUBro dE 2022:
oNde se LÊ: 5º Tac Nº 31/2020 – cP Nº 05/2019
Leia-se: 6º Tac Nº 31/2020 – cP Nº 05/2019
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 864057

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 137/2022– tP Nº 20/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
lEMES & lEMES coNSTrUTora EirEli - cNPJ 18.990.417/0001-04
oBJETo: revitalização da orla da Vila Monte alegre do Maú, no município 
de Marapanim, neste Estado.
ViGÊNcia: 17/10/2022 a 17/05/2023
Valor: r$ 1.059.679,64
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE03053
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.695.1498.7658. 0101/0301 449051
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
sediada na avenida Senador lemos, nº 3037 – altos, Sala B, bairro da 
Sacramenta, cEP: 66.120-000, Belém/Pa.
Telefone: (91) 3355-0876

Protocolo: 864583

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

12º tac Nº 14/2014 – cP Nº 19/2013
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Tractebel Engineering ltda – cNPJ 33.633.561/0001-87
Objeto: Serviços técnicos especializados para o gerenciamento e fiscaliza-
ção das obras: de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba; da implantação 
da duplicação da infraestrutura e Pavimentação da avenida Perimetral, 
Trecho compreendido da UfPa até a avenida almirante Barroso; e cons-
trução de 340 Unidades Habitacionais na avenida Perimetral, Trecho com-
preendido da Ufpa até o Hospital Betina ferro, no município de Belém, 
neste Estado.
Justificativa: Alteração do índice de reajuste.
data da assinatura: 14/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 864586
1º tac Nº 55/2021 – cPi Nº 11/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
aliança Projetos e Serviços Especializado de apoio administrativo Eireli – 
cNPJ 16.807.274- 0001-27
oBJETo: consultoria especializada na elaboração e revisão de Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico e nos 04 eixos de desenvolvimento Urbano 
(água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos), nos municípios: castanhal, 
itaituba, Santa Maria do Pará e São francisco do Pará, Brasil Novo, rondon 
do Pará, Santa izabel do Pará e inhangapi, neste Estado.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, ii da lei federal 
no 8.666/93
ViGÊNcia: 06/10/2022 a 06/05/2023
daTa dE aSSiNaTUra: 05/10/2022
ordENador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
oBSErVaÇÃo: rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÃo No doE 
Nº 35.143, dE 06/10/2022, ProTocolo Nº 861359.

Protocolo: 864574

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

1º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 21/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de almeirim – cNPJ º 05.139.464/0001-05
objeto: realização de Etapas Técnicas destinadas a concepção do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, no Município de almeirim, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo.
Vigência: 13/10/2022 a 13/10/2023
foro: Justiça Estadual do Pará
data da assinatura: 13/10/2022
responsável pela Entidade:
Maria lucidalva Bezerra de carvalho
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 863990

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 30/2021 – À conclusão do Sistema de abastecimento de água 
do Município de anajás/Pa
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93
Percentual do reajuste: 13,0360%
Período de execução: 23/02/2022 a 22/02/2023
dotação orçamentária: 07.101.17.512.1489.7567 449051 0101/0301
data de assinatura: 14/10/2022
contratada: Mais Brasil construtora Eireli
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 864269
1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 33/2021 - TP nº 06/2021– conclusão do Sistema de abaste-
cimento de água, no
Município de afuá, neste Estado,
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 11,6286%
Período de execução: 04/03/2022 a 03/03/2023
dotação orçamentária: 07.101.17.512.1489.7567 449051 0101/0301
data de assinatura: 13/10/2022
contratada: MdS construtora e incorporadora ltda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 864159
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..

diÁria
.

Portaria Nº. 1319/2022, de 14 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/1285340, de 05/10/2022- 
GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coMPlEMENTar, 1,0 (uma) diária para os servidores aNdrÉia rocHa 
dE alMEida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/função: assessor ii, e 
alMir NElSoN araÚJo dE oliVEira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista, anteriormente concedida através da PorTaria nº 
1292/2022, de 05/10/2022, publicada no doE nº 35.143, de 06/10/2022, 
em acompanhamento ao Sr. Secretário de Estado desta SEdoP aos 
Municípios de capanema, Bragança e Salinópolis/Pa, por motivo de 
alteração na agenda do Secretário.
ii- TraNSfErir, para o período de 18 a 19/10/2022, o deslocamento 
dos servidores, autorizados a viajarem para os Municípios de capanema, 
Bragança e Salinópolis/Pa, anteriormente concedida na data de 06/10/2022, 
através da PorTaria nº 1292/2022, de 05/10/2022, publicada no doE nº 
35.143, de 06/10/2022, em virtude da alteração da agenda.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 864553
Portaria Nº. 1323/2022, de 14 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1285284, de 05/10/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
i - coMPlEMENTar, 1,0 (uma) diária para o servidor BENEdiTo rUY 
SaNToS caBral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/função: Secretário de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, publicada no doE 
nº 35.143, de 06/10/2022, para os Municípios de capanema, Bragança e 
Salinópolis/Pa, por motivo de alteração na agenda.
ii- TraNSfErir, para o período de 18 a 19/10/2022, o deslocamento do 
servidor, autorizado a viajar para os Municípios de capanema, Bragança e 
Salinópolis/Pa, anteriormente concedida na data de 06/10/2022, através 
da PorTaria nº 1292/2022, de 05/10/2022, publicada no doE nº 35.143, 
de 06/10/2022, em virtude da alteração da agenda.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 864555

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 1312/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo 2021/18858, de 07/01/2021, coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 07/11/2022 a 06/12/2022, 30 (trinta) dias 
de férias ao servidor aNdrESoN raNNYErY liMa dE SoUSa, matrícula 
nº 57201117/1, cargo/função: Motorista, referente ao Período aquisitivo 
03/07/2019 a 02/07/2020.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 864558

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato os Nº 13/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Joao diogene carvalho de Souza 70490609252
oBJETo: Serviços de decoração em frente a fachada do Prédio Sede da 
SEdoP.
ViGÊNcia: de 17/10/2022 à 16/12/2022
Valor: r$ 10.000,00
NoTa dE EMPENHo: 2022NE02774
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7101 15.122.1297.8338. 0101 339039
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2022

ordENador rESPoNSáVEl:
BENEdiTo rUY SaNToS caBral
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua da chácara n° 75 – Jardim das Palmeiras, cEP: 68447-000, Vila dos 
cabanos, Barcarena/Pa.
Telefone: (91) 99129-8456

Protocolo: 864601

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 194/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o que dispõe a resolução de diretoria nº 04/2019, de 15 
de maio de 2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 032/2022 diafi-coHaB, 
datado de 03.10.2022, referente ao Processo Eletrônico nº 2022/1274622;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr à Sra. MaBEl MaToS daS GracaS, Gerente da célula Execu-
tiva de Gestão de Serviços, Matrícula nº 5948678/1, cPf nº 573.501.592-
34, a importância de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), para correr com des-
pesas de Pronto Pagamento, com período de aplicação de 60 dias após o 
recebimento, conforme abaixo: 

ProGraMa de 
traBaLHo PLaNo iNterNo FoNte Nº

aÇÃo
NatUreZa da 

desPesa
VaLor 

(r$ 1,00)

16 122 1297 8338 412.000.8338c 0261

232632 339030-96 3.000,00

232498 339039-96 1.000,00

ToTal 4.000,00

2. 2. dETErMiNar que a prestação de contas deverá ser apresentada no 
prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplica-
ção.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 14 de outubro de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 864304

.

.

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

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 984 de 14 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 2022/1319358;
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora EdilaiNE criSTiNa PaMPloNa MENEZES, iden-
tidade funcional nº 55586180/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia Sani-
tária, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica 
– dETEc, a viajar ao município de Santana do araguaia-Pa, no período 
de 15/10 a 19/10/2022, para acompanhar aulas inaugurais do curso de 
enfermagem pelo ProGraMa forMa Pará; e alMir fErNaNdES PiNHEi-
ro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá a 
servidora ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 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 14 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 864392
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Portaria Nº 986 de 14 de oUtUBro de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, estabelece que as bolsas e os 
benefícios que serão concedidos nos termos do Edital 019/2022, veda acú-
mulo de bolsas oriundo dos “Programas Pará Profissional”, “Forma Pará” e 
“ProNaTEc”, mesmo que remunerada por fundações de apoio de Univer-
sidades parceiras. a violação desta Portaria implica na suspensão dos be-
nefícios acarretando ao bolsista a obrigação de restituir à instituição toda 
a importância recebida indevidamente em valores reajustados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 14 de outubro de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 864608
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo
Nº do terMo aditiVo: 1º (PriMeiro)
coNVÊNio Nº 017/2021
oBJETo do TErMo adiTiVo: 1) Prorrogação do prazo da vigência do con-
vênio nº 017/2021, por mais 06 (seis) meses, até 15 de abril de 2023; 
2) alteração do item 3 – cronograma de Execução (meta, etapa, fase) do 
Plano de Trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa: art. 9º-a, § 3º da lei fe-
deral nº 10.973/2004, no art. 70 do decreto Estadual nº 1.713/2021 e na 
cláusula Quinta e cláusula Nona do convênio nº 017/2021.
daTa da aSSiNaTUra: 13 de outubro de 2022.
ordENador rESPoNSáVEl: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo – 
dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 864054

.

.

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: 864086

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

ata de reGistro de PreÇos Nº 012/22
Processo (Pae) nº 2022/185.850
objeto: registro de preços para aquisição de baterias estacionárias, para 
uso nos Sites de telecomunicações da rede Estadual.
Signatário da ata: acUMUladorES MoUra S/a
cNPJ: 09.811.654/0012-22
Vigência: 13/10/2022 a 12/10/2023 (12 meses)
Valor Total da ata: r$ 123.580,00

item descrição Quant. Preço registrado 
(Unitário)

1 Bateria Tipo 1: Bateria selada Vrla 40 r$ 77,00

2 Bateria Tipo 2: Bateria selada Vrla 40 r$ 181,00

3 Bateria Tipo 3: Bateria estacionária 100 r$ 299,00

4 Bateria Tipo 4: Bateria estacionária 80 r$ 1.042,00

Protocolo: 863977
.

diÁria
.

Portaria Nº 614, de 13 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) BrUNo loPES dE SoUZa BENcHiMol, Gerente 
de Suporte Técnico, matrícula 73.399, 17/10/2022 a 22/10/2022, à Belém-
Pa/São Paulo-SP/Belém-Pa, para ParTiciPar do VMWarE EXPlorE 
BraSil 2022. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 615, de 13 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) lEaNdro VaZ da SilVa, Engenheiro de 
Telecomunicações, matrícula 73412, 17/10/2022 a 21/10/2022, à Belém-
Pa/Tailandia/Belém-Pa, para ativação de escolas e unidades do Ministério 
Público. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 616, de 13 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) lEoNardo MEdEiroS da SilVa, Técnico 
de Telecomunicação, matrícula 73318, 17/10/2022 a 21/10/2022, à Belém-
Pa/Tailandia/Belém-Pa, para ativação de escolas e unidades do Ministério 
Público. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 617, de 14 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 5942194, 17/10/2022 a 22/10/2022, à 
alTaMiraPa/PlacaS/UrUará/SaNTarÉM/alTaMira-Pa, para coNforME 
acordado NoS dESlocaMoS Para a cidadE dE SaNTarÉM Para a 
Troca daS caMioNETES. farEMoS ViSToriaS NoS SiTES TElEcoM 
NaS cidadES dE UrUará E PlacaS. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 618, de 14 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 13/10/2022 a 13/10/2022, à Belém-Pa/capitão 
Poço/Belém-Pa, para atendimento ao cliente Ufra de capitão Poço, Tdesk: 
2022025809. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 619, de 14 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de 
rede e dados, matrícula 73424, 13/10/2022 a 13/10/2022, à Belém-Pa/
capitão Poço/Belém-Pa, para atendimento ao cliente Ufra de capitão 
Poço, Tdesk: 2022025809. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 864163

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº421/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor roSiaNE GoMES NEGrÃo, Matrícula n° 5892432/1 
para fiscalizar o contrato administrativo nº: 086/2022- SEEL, firmado entre 
esta Secretária e a Empresa coSTa iMPrESSÕES lTda, tomando todas as 
providências necessárias para a fiscalização e fiel execução do objeto dos 
referidos contratos.
Belém, 14 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 864370
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secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 414/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor NEY fErrEira fraNÇa, Matrícula n° 54194428/2 
para fiscalizar o contrato administrativo nº 085/2022- SEEL, firmado entre 
esta Secretária e a Empresa aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará-aPPP, 
tomando todas as providências necessárias para a fiscalização e fiel execu-
ção do objeto dos referidos contratos.
Belém, 11 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 864224
secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 412/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor aUGUSTo NaZarENo PESSoa liSBoa, Matrícula 
n° 817438/2, para fiscalizar o contrato administrativo nº 087/2022- SEEL, 
firmado entre esta Secretária e a Empresa GLOBO COMÉRCIO DE INFOR-
MÁTICA EIRELI, tomando todas as providências necessárias para a fiscali-
zação e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
Belém, 13 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 864275
secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 413/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor aUGUSTo NaZarENo PESSoa liSBoa, Matrícula 
n° 817438/2, para fiscalizar o contrato administrativo nº 088/2022- SEEL, 
firmado entre esta Secretária e a Empresa R C FERRAGENS COMÉRCIO 
VarEJiSTa dE fErraGENS E fErraMENTaS EirEli, tomando todas as 
providências necessárias para a fiscalização e fiel execução do objeto dos 
referidos contratos.
Belém, 13 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 864283

.

.

errata
.

errata
ErraTa ao EXTraTo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 
69/2021 – SEEl, ProTocolo Nº 774533, PUBlicada No doE Nº 34.901 
dE 22 dE MarÇo dE 2022. a QUal alTEra a fUNdaMENTaÇÃo lEGal.
oNde se LÊ:
“inexigibilidade de chamamento Público Nº 62/2021”
Leia-se:
“inexigibilidade de chamamento Público Nº 69/2021”
Belém, 14 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 864134

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 086/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/1067712
PreGÃo eLetrÔNico Nº 14/2021 - srP Nº. 007/2021 – FcP
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de em-
presa (as) especializada (as) Prestação de Serviços que compreende os 
seguintes lotes e item respectivamente de: VIII – Gráfica, sob as necessi-
dades dos eventos, ações e projetos desenvolvidos pela SEEl por intermé-
dio de seus departamentos, e sob a demanda prevista no Plano Plurianual 
– PPA 2020-2023, com a finalidade de ampliar o acesso ao esporte e lazer, 
o desenvolvimento e a formação das áreas Metropolitanas de Belém e ser-
viços demandados para as seguintes regiões: araguaia, Baixo amazonas, 
carajás, Guajará, Guamá, lago do Tucuruí, Marajó, rio caeté, rio capim, 
Rio Tapajós, Tocantins e Xingu de acordo com as especificações constantes 
no Termo de referência – disposições Gerais, nos Termos de referência Es-
pecíficos e na minuta do instrumento contratual, que passam a fazer parte 
integrante deste Edital, independentemente de transcrição.
ViGÊNcia: 14/10/2022 a 14/10/2023
aSSiNaTUra: 14/10/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030

Pi: 2080008317c
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8322c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
Pi: 2080008322c
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
Pi: 2080008321c
Valor total r$ 229.056,50 (duzentos e vinte e nove mil, cinquenta e seis 
reais e cinquenta centavos)
coNTraTada: EMPrESa coSTa iMPrESSÕES lTda, inscrita no cNPJ sob 
o n.º 31.833.470/0001-80
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 864366
coNtrato Nº 088/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/813483
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de máquinas e equi-
pamentos para estruturação dos ambientes do Estádio olímpico do Pará, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Refe-
rência, anexo do Edital. Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do 
Pregão Eletrônico nº 014/2022-SEEl (loTE 03), seus anexos e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.
ViGÊNcia: 13/10/2022 à 13/10/2023
aSSiNaTUra: 13/10/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
loTE 03:
funcional Programática: 08101 27.811.1499.8794c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
ação: 187740
Pi: 2080008794c
Valor: r$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais)
coNTraTada: r c fErraGENS coMErcio VarEJiSTa dE fErraGENS E 
fErraMENTaS EirEli, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o nº 36.663.637/0001-05
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 864279
coNtrato Nº 087/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/813483
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de máquinas e equi-
pamentos para estruturação dos ambientes do Estádio olímpico do Pará, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Refe-
rência, anexo do Edital.  Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do 
Pregão Eletrônico nº 014/2022-SEEl (loTE 02), seus anexos e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.
ViGÊNcia: 13/10/2022 à 13/10/2023
aSSiNaTUra: 13/10/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101 27.811.1499.8794e
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 449052
ação: 187740
Pi: 2080008794e
Valor: r$ 92.399,95 (Noventa e dois mil, trezentos e noventa e nove reais 
e noventa e cinco centavos)
coNTraTada: GloBo coMÉrcio dE iNforMáTica EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 31.588.978/0001-40
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 864270
coNtrato Nº 085/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/1234020
OBJETO: O presente Contrato tem por finalidade a contratação de em-
presa especializada na gestao e prestação de serviços de mão de obra 
terceirizada de educadores físicos e auxiliares operacionais para execução 
das atividades nas instalações das Usinas da Paz da Terra firme, Guamá e 
Jurunas/condor, cabanagem, Bengui, icuí e Nova União, por um período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas de quantidades 
contidos no Termo de referência.
ViGÊNcia: 11/10/2022 a 11/10/2023
aSSiNaTUra: 11/10/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339039
Pi: 2080008321c
r$ 6.565.602,36 (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscen-
tos e dois reais, trinta e seis centavos)
coNTraTada: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará-aPPP, inscrita no 
cNPJ sob o n.º 07.553.026/0001-06
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 864220

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 16/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço global, cujo objeto 
é contratação de empresa para executar serviço de lavagem de veículos 
automotores tipo passeio para atendimento das necessidades da Secreta-
ria de Estado de Esporte e lazer. data da abertura: 03/11/2022 às 9h30 
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(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), 14 de outubro de 2022.
Pregoeira: lorena Miranda

Protocolo: 863999

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

 TErMo dE HoMoloGaÇÃo
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/712760 
e na condição de autoridade competente deste órgão, HoMoloGo o pro-
cesso licitatório coNViTE Nº05/2022, cujo objeto é contração de empresa 
de consultoria e gestão esportiva visando instruir o planejamento durante 
o processo de reinauguração do Estádio olímpico do Pará, tendo como 
vencedor do processo licitatório o licitante M. crUZ E c. SilVa – coN-
SUlToria E GESTÃo ESPorTiVa lTda, cNPJ: 21.657.429/0001-26, que 
apresentou o menor preço para o certame, valor global do objeto em 
r$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nos termos do art. 43 da lei nº 
8.666/93, para que se produza efeitos jurídicos e legais.
Belém (Pa), 13 de outubro de 2022.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 864028

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

EXTraTo da diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 16/2022
ProcESSo N°: 2022/1250386
daTa dE raTificaÇÃo: 14/10/2022
oBJETo: a PrESENTE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 16/2022 ViSa a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE aGEN-
ciaMENTo dE PaSSaGENS aÉrEaS, Para ViaBiliZar aS aÇÕES rEali-
ZadaS Por ESTa SEcrETaria EXEcUTiVa dE ESPorTE E laZEr/SEEl. 
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 8.666/93 arTiGo 24, iV e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 3.634.062,09 (três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, 
sessenta e dois reais e nove centavos).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETário dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 16/2022, 
nos termos do art. 24, iV da lei federal n° 8.666/93 visando contratar com 
a empresa G M NEGrÃo dE SoUSa EirEli cNPJ Nº 21.784.957/0001-46.

Protocolo: 864231

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 415/2022-seeL, de 13 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias aos servidores lairSoN da 
cUNHa faro, matrícula n° 57190527/2 e EVaNdro da lUZ riBEiro, ma-
trícula nº 5309212/1, com o objetivo de realizar fiscalização do Termo de 
fomento n° 048/2022, no município de igarapé-açu/Pa, no período de 
14/10/2022 à 16/10/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 864041
Portaria Nº. 416/2022-seeL, de 13 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor Ney ferreira frança, 
matricula n° 57202771/2, com o objetivo de realizar fiscalização “in loco’’ 
do Termo de fomento n° 058/2022, no município de Santarém/Pa, no 
período de 07/10/2022 à 09/10/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 864042
Portaria Nº. 418/2022-seeL, de 14 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias aos servidores Marcia dE Mi-
raNda corrEa, matrícula n° 5523150/2, Maria criSTiNa NUNES Baia, 
matricula n° 57174286/2 e EdiloN THiaGo NUNES dE oliVEira, matrí-
cula nº 5924866/2, com o objetivo de realizar o acompanhamento técni-
co-pedagógico do desenvolvimento do Projeto canoagem Pará conforme 
diretrizes, processo 2019/487567. realizar capacitação de canoagem – 
modulo ii, prevista nas diretrizes do Projeto e também realizar a entrega 
de 02 barcos k-1 olímpico, no município de São domingos do capim/Pa, no 
dia 17/10/2022 a 21/10/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 864264
Portaria Nº. 419/2022-seeL, de 14 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor Ney ferreira frança, 
matricula n° 57202771/2, com o objetivo de realizar fiscalização “in loco’’ 
do Termo de Fomento n° 058/2022, firmado entre esta SEEL e Alidesp, no 
município de Marabá/Pa, no período de 21/10/2022 à 23/10/2022. orde-
nador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 864268
Portaria Nº. 420/2022-seeL, de 14 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 7 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor aGENor afoNSo da 
PaiXÃo PaES, matricula n° 6037470/2, com o objetivo de acompanhar os 
atletas de ginástica artística que irão participar do Xli Torneio Nacional de 
Ginástica artística, no município de Goiânia/Pa, no período de 14/11/2022 
à 21/11/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 864272

Portaria Nº. 423/2022-seeL, de 14 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 8 e ½ (oito e meia) diárias ao servidor UliSSES MoNTEiro dE 
liMa, matricula nº 5212197/2, com o objetivo de acompanhar as alunas 
da ginástica artística do Programa Talentos Esportivos SEEl, que irão parti-
cipar do Xli Torneio Nacional de Ginástica, no município de Goiânia/Go, no 
período de 13/11/2022 à 21/11/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 864281
Portaria Nº. 422/2022-seeL, de 14 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 5 e ½ (cinco e meia) diárias aos servidores aGENor afoN-
So da PaiXÃo PaES, matrícula n° 6037470/2 e KariNa dE faTiMa doS 
SaNToS Prado, matrícula nº 3068064/1, com o objetivo de acompanhar 
os atletas de Ginastica artística na função de Técnico da Seleção Para-
ense Estudantil Masculino - JEBS, na cidade do rio de Janeiro/rJ, no dia 
01/11/2022 a 06/11/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 864301

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 666/GePs/setUr de 13 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/863406; combinado aos 
arts. 98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: i- coNcEdEr a servidora roSa 
dE faTiMa PErEira dE carValHo, Mat. 2023199/3, Psicóloga, 30 (trin-
ta) dias de licença prêmio, referente ao exercício aquisitivo 21/11/2017 a 
27/06/2022. ii- aUToriZar que a referida licença seja usufruída no pe-
ríodo de 24/10/2022 a 22/11/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE.

Protocolo: 863985

.

.

diÁria
.

Portaria 667/GePs/setUr de 14 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1313906; rESolVE: conce-
der 2 e 1/2 (duas e meia) diárias à servidora iVoNE MiTSUSUKo YoSHi-
MarU cUNHa, Mat. 5904512/2, Secretária adjunta. oBJ: Participação 
na festividade do círio de Muaná. dESTiNo: Muaná/Pa. PErÍodo: 15 a 
17/10/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 864007

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 664/2022/GGP/dPG/13/10/2022. 
a Subdefensora Pública-Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1º, inciso Vi, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de 
julho de 2020. considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, dE 23 dE 
SETEMBro dE 2019; considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1301448; rESolVE: conceder folgas compensatórias aos servidores, 
abaixo relacionados, em razão de realização de plantões:

NoMe MatrÍ-
cULa PerÍodo de FoLGas

MarcoS BENJaMiM doS SaNToS
PaNToJa 57212697 13 e 14/10/2022

raiMUNdo dE JESUS doS SaNToS
SoUZa 57211889 22/09, 14 e 20/10/2022

lUcaS carValHo do ESPiriTo SaNTo
SilVa 5933495 30/09/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864047
Portaria Nº 663/2022/GGP/dPG/13/10/2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
delegadas pelo art. 1º, Viii, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 
de julho de 2020 e pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de
07 de fevereiro de 2006; considerando o disposto nos artigos 7º, § 4º da 
resolução nº 299, de 07 de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a reali-
zação de Plantão pelas defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metro-
politana e à diretoria do interior, alterada e acrescida pela resolução cSdP 
nº 300, de 21 de fevereiro de 2022; considerando os processos adminis-
trativos internos que versam sobre os pedidos de folgas compensatórias 
formulados pelos Defensores Públicos figurantes no rol desta em razão da 
realização de plantões, cujas manifestações das respectivas diretorias da 
Metropolitana e do interior são favoráveis à concessão; considerando o 
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1301448; rESolVE: conceder 
folgas compensatórias na forma abaixo estabelecida em razão da realiza-
ção de Plantão pelos (as) seguintes defensores (as) públicos (as):
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NoMe MatrÍcULa PerÍodo de FoLGas
aNa PaUla PErEira MarQUES 

ViEira 80845361 27 e 28/09/2022

BrUNNo araNHa E MaraNHÃo 5931561 26/09 e 07/11/2022
carMEN EliZaBETH araGao 

addario
HaBEr

3084841 23, 24 e 27/02/2023

claUdiNE riBEiro dE 
oliVEira

MarTiNS BEcKMaN
55589175 24, 25, 26 e 27/10/2022

faBio GUiMaraES liMa 55588722 26, 27, 28 e 29/09/2022
fraNciara lEMoS rEll 55587528 10/11/2022

KaSSaNdra caMPoS PiNTo 
loPES
GoMES

55589183 14/10/2022 e 01/12/2023

lUciaNa SaNToS filiZZola 
BriNGEl 55589612 20 e 21/10/2022

lUciaNa Tarcila ViEira 
GUEdES 57188160 07, 08, 09, 10 e 11/11/2022

rEiNaldo MarTiNS JUNior 57192842 23 e 26/09/2022
THiaGo VaScoNcEloS MoUra 80846046 27 e 31/10 e 01/11/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
SUBdEfENSora PÚBlica GEral do ESTado do Pará

Protocolo: 864040
Portaria Nº 652/2022/GGP/dPG, de 13 de oUtUBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, Viii, da lei complementar nº 054, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando o Processo administrativo Eletrônico 
nº 2020/594252, rESolVE:coNcEdEr adicional de Titulação, no percen-
tual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o vencimento base, aos 
servidores públicos dos aNa criSTiNa MorENo fUrTado, id funcional nº 
5463807/2, aNTÔNio aUGUSTo SoarES dE oliVEira, id funcional nº 
57201147/ 1, carla laKiSS iGNácio rEiS, id funcional nº 54191154/2, 
daNiEl SarMENTo dE aNdradE, id funcional nº 57173635/ 2, daNiEla 
carValHo MariNHo, id funcional nº 55587427/3, HElENa dE cáSSia 
NEVES, id funcional nº 57196586/2, JoSiETE frEiTaS rodriGUES, id 
funcional nº 57211787/1, laUriNda da SilVa HENScHEl, id funcional 
nº 5138000/1, lUcilENE PaiVa da coSTa, id funcional nº 57208949/2, 
MarcElo cardoSo NaGaNo, id funcional nº 57176086/2, Maria do 
PErPÉTUo Socorro XaViEr doS SaNToS, id funcional nº 5147166/2, 
Maria liMa doS SaNToS SENa, id funcional nº 57201133/1, Maria-
Na STHEl fraNciSQUETo, id funcional nº 57201223/1, Marilda TaVa-
rES dE PaUla oliVEira, id funcional nº 5631769/1, Marilia aNGEliN 
SErTÃo, id funcional nº 5559758/2, NaTália coUTo diaS da SilVa, id 
funcional nº 57195075/2, roSiNaldo dE oliVEira rodriGUES, id fun-
cional nº 54192548/2 e SilVia HElENa SilVa dE oliVEira, id funcional 
nº 8088241/2, a contar de 01 de outubro de 2022, nos termos do art. 16, 
§ 3º, inciso i, da lei nº 8.107/2015.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864417
Portaria Nº 653/2022/GGP/dPG, de 13 de oUtUBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, Viii, da lei complementar nº 054, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando o Processo administrativo Eletrônico 
nº 2020/594252, rESolVE:coNcEdEr adicional de Titulação, no percen-
tual de 20% (vinte por cento), incidente sobre o vencimento base, aos 
servidores públicos dos aNa cláUdia cardoSo dUarTE, id funcional 
nº 57201141/1, aNTÔNia cláUdia SoarES lEÃo doS SaNToS, id fun-
cional nº 57231667/1, JaNE SiMoNE MoraES dE MElo, id funcional nº 
57201145/1, MiSlENE liMa SilVa, id funcional nº 54191092/2, PETro-
NÍlia GoMES coUTiNHo, id funcional nº 3212416/2 e raida rENaTa 
rEiS, id funcional nº 57211852/1, a contar de 01 de outubro de 2022, nos 
termos do art. 16, § 3º, inciso ii, da lei nº 8.107/2015.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864418

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato Nº 67, de 14 de oUtUBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1322451; rESolVE:
i - Nomear JoSÉ daS GraÇaS fEio filHo, c.P.f. nº 692.054.692-20, para 
exercer o cargo em comissão de aSSESSor TÉcNico dE dEfENSoria, 
código daS-dEf-PUB, junto à assessoria de comunicação e cerimonial – 
aScoM, a contar de 17.10.2022.
ii - Nomear aNTÔNio MiraNda da foNSEca NETo, oaB/Pa nº 27.011, 
para exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSo-
ria, código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo de apoio a cobrança e Execu-
ção de Verbas de Sucumbência – NacEVS, a contar de 19.10.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864332

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 662/2022-GGP/dPG, de 13 de oUtUBro de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 94052, 
protocolozado no PaE nº  2022/1295415, rESolVE: conceder a MarÍlia 
aNGEliN SErTÃo, Servidora Pública, id funcional nº. 5559758/2, licença 
para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 5.810/94, 
no período de 06.08.2022 a 03.11.2022. MÔNica PalHETa fUrTado BE-
lÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 864020
Portaria Nº 661/2022-GGP/dPG, de 13 de oUtUBro de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fe-
vereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 94723, pro-
tocolozado no PaE nº  2022/1295415, rESolVE: conceder a aNa clara 
ViaNa dE SoUZa, Servidora Pública, id funcional nº. 57201184/2, licença 
para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 5.810/94, 
no período de 17.08.2022 a 12.02.2023. MÔNica PalHETa fUrTado BE-
lÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 864019

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 654/2022/GaB/dPG, de 07 de oUtUBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 8º, i, Viii e Xi da lei complementar nº 
54, de 07 de fevereiro de 2006, tendo em vista o que consta no P.a.E. nº 
2022/1295854; rESolVE:
art. 1º dESiGNar o defensor Público arNoldo PErES JUNior, ocupante 
do cargo de assessor Nível ii, para desempenhar a função de assessor 
para assuntos administrativos e institucionais, nos termos da PorTaria 
nº 60/2022/GaB/dPG, de 06 de outubro de 2022.
art. 2º dESiGNar o defensor Público rENaN fraNca cHErMoNT 
rodriGUES, ocupante do cargo de assessor Nível ii, para desempenhar a 
função de assessor para assuntos Jurídicos e Normativos, nos termos da 
PorTaria nº 60/2022/GaB/dPG, de 06 de outubro de 2022.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864361
Portaria Nº 666/2022-GGP-dPG, de 14 de oUtUBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1162358. rESolVE: 
dESiGNar a defensora Pública lUciaNa SilVa raSSY PalacioS, id. 
funcional: 57209873/ 2, para responder pelas atividades da coordenação 
de Políticas cíveis Metropolitano, desta defensoria Pública do Estado do Pará, 
durante o afastamento de férias do (a) titular, o defensor Público daNiEl 
aUGUSTo loBo dE MElo,  id. funcional: 57227137/ 1, no período de 
17/10/2022 a 15/11/2022 – 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864300

.

.

errata
.

Portaria nº 659/2022/GGP/dPG, de 11/10/2022, publicada no doe 
nº 35.150, de 14/10/2022, referente Gratificação de Acumulação.
oNde se LÊ:
MaTrÍcUla: 5895993
Leia-se:
MaTrÍcUla: 5895983

Protocolo: 864087
errata da Portaria Nº 01/2022/GaB/cGdP, de 13 de oUtU-
Bro de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº 
35.150, de 14 de oUtUBro de 2022.
onde se lê:

21 laiana Sant’ana ribeiro 5968110 15/09/2022

Leia-se:

21 laiana Sant’ana ribeiro 5968110 12/09/2022

EdGar MorEira alaMar
corregedor-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará

Protocolo: 864113
.

diÁria
.

Portaria 1964/2022- da,13/10/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícula 
5931569, objetivo iTiNErÂNcia Para aTENdiMENTo doS aSSiSTidoS 
E ParTiciPaÇÃo EM aUdiÊNciaS. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS a 
cUrioNÓPoliS, período 17/10/2022 a 21/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864594
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Portaria 1965/2022- da,13/10/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) a Servidor MicHElE SilVa SoarES, matrí-
cula 5950971, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo 
acoMPaNHar o dEfENSor BrUNo fariaS liMa, Para aTENdiMENTo 
aoS aSSiSTidoS E ElaBoraÇÃo dE PETicÕES. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS 
a cUrioNÓPoliS, período 17/10/2022 a 21/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864595
Portaria 1966/2022- da,14/10/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) a Servidora MicHElE SilVa SoarES, ma-
trícula 5950971, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo 
acoMPaNHar o dEfENSor BrUNo fariaS liMa, Para aTENdiMENTo 
aoS aSSiSTidoS E ElaBoraÇÃo dE PETicÕES. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS 
a cUrioNÓPoliS, período 03/10/2022 a 07/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864598
Portaria 1967/2022- da,14/10/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícula 
5931569, objetivo iTiNErÂNcia Para aTENdiMENTo doS aSSiSTidoS 
E ParTiciPaÇÃo EM aUdiÊNciaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS a cUrio-
NÓPoliS, período 03/10/2022 a 07/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864600
Portaria 1960/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores lUiS carloS dE alMEida 
rodriGUES, matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, Maria raiMUNda 
SaNTaNa doS SaNToS, matrícula 3152758, cargo TÉcNico dE dEfEN-
Soria PÚBlica, Gilla SHiSlai ParENTE aGUiar, matrícula 57201711, 
cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, Maria iSaBEl araUJo dE 
araUJo, matrícula 3083268, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, 
arlETE doS SaNToS QUarESMa, matrícula 5049920, cargo aUXiliar dE 
dEfENSoria PÚBlica, objetivo EXEcUTar ProJETo dE SaÚdE E QUa-
lidadE dE Vida da dEfENSoria PÚBlica, PElo ProGraMa dE iNTE-
GraÇÃo da dEfENSoria PÚBlica. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, 
período 04/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864565
Portaria 1962/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor clEBEr PaiVa coElHo, ma-
trícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir oS NoVoS 
dEfENSorES E o dirETor adMiNiSTraTiVo Para ViSiTa TÉcNica Na 
Sala da dEfENSoria oNdE oS MESMoS PaSSarÃo a aTUar. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a SÃo MiGUEl do GUaMá, período 04/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864587
Portaria 1963/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor ViNiciUS SaNToS raMoS, ma-
trícula 57217051-2, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, objeti-
vo aSSESSorar o dEfENSor PÚBlico roGÉrio fEliPE ZacHaria EM 
dUaS aUdiÊNciaS dE JUSTificaÇÃo EM ProcESSoS da Vara aGrária, 
QUE SErÃo rEaliZadaS Na coMarca. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de rEdENÇÃo a coNcEi-
ÇÃo do araGUaia, período 05/10/2022 a 06/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864592
Portaria 1961/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora aNa caroliNE carValHo Va-
rao MEdEiroS, matrícula 012022, cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENToS No diSTriTo caSa dE TáBUa. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de SaNTaNa do araGUaia a SaNTa Maria daS BarrEiraS, período 
04/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864580
Portaria 1958/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores daNiEla rodriGUES oli-
VEira, matrícula 5906666/1, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSo-
ria, claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 7810, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico, oriENTaÇÕES, coNSUl-
TaS JUrÍdicaS E MiNUTa dE PEÇaS. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de MaraBá a BoM JESUS 
do TocaNTiNS, período 14/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864540

Portaria 1959/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor NilToN da coSTa MoNTEiro, 
matrícula 57211743, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir NoVoS dE-
fENSorES aTÉ o rEfErido MUNicÍPio dE aTUaÇÃo. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
caPaNEMa, período 04/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864546
Portaria 1956/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolacao, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E Pa-
TriMoNio, carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, cargo 
SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, objetivo rEaliZar adEQUa-
ÇÃo da Sala da dEfENSoria, diSTriBUiÇÃo E MoNTaGEM dE Mo-
Biliário E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aca-
rá, período 03/10/2022 a 04/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864522
Portaria Nº 1936/2022 - da BeLÉM, 13/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1197937 de 16/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

daNilo 
HENriQUE SoUSa 

MarTiNS

coordE-
Nador do 

NTi

841.691.841-
20

NÚclEo dE 
TEcNolo-
Gia da

iNforMaÇÃo

57176622

dar coNTi-
NUidadE ao 

ProcESSo dE 
iMPlaNTaÇÃo 
do SiSTEMa
Solar, coM a 

ParaME-
TriZaÇÃo, 
ValidaÇÃo, 

rEaliZaÇÃo dE 
TESTES E

TrEiNa-
MENTo

03.122.1447.8458WalESSoN 
WilliaM PEQUENo 

rodriGUES

aNaliSTa 
dE SiSTE-

MaS

890.144.212-
49

NÚclEo dE 
TEcNolo-
Gia da

iNforMaÇÃo

59358022

liNdoMar PErEi-
ra da SilVa

MoTo-
riSTa

571.525.942-
87

GErÊNcia dE 
TraNSPorTES

57201685
coNdUZir 
EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 09/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864103
Portaria Nº 1937/2022 - da BeLÉM, 13/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1197937 de 16/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF
Lota-
ÇÃo

MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

fáBio raNGEl 
PErEira dE 

SoUZa

dEfENSor 
PÚBlico

736.435.762-20 cGTiN 55589067

dar coNTi-
NUidadE ao 

ProcESSo dE 
iMPlaNTaÇÃo 
do SiSTEMa 
Solar coM

a ParaME-
TriZaÇÃo, 
ValidaÇÃo, 
rEaliZaÇÃo 
dE TESTES E 

TrEiNaMENTo

03.122.1447.8458

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM MariTUBa 09/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864106
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Portaria 1940/2022- da,13/10/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) a Servidora aNa caroliNa loBo corrEa, matrícula 
5917422, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, objetivo ParTiciPar da 67ª rEU-
NiÃo do coNdEGE E do XVi ENcoNTro ESTadUal dE dEfENSoria PÚBlica do 
rio GraNdE do SUl. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a PorTo alEGrE, período 19/10/2022 a 21/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864132
Portaria 1939/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS, matrícula 5832080, rENaN fraNca cHErMoNT rodriGUES, 
matrícula 5931566, objetivo ParTiciPar da PoSSE PoPUlar doS NoVoS 
dEfENSorES PÚBlicoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 30/09/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
Gonçalves ledo

Protocolo: 864127
Portaria 1938/2022- da,13/10/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) a defensora MÔNica PalHETa fUrTado BE-
lÉM diaS, matrícula 5832080, objetivo ParTiciPar da 67ª rEUNiÃo do 
coNdEGE E do XVi ENcoNTro ESTadUal dE dEfENSoria PÚBlica 
do rio GraNdE do SUl. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a PorTo alEGrE, período 
19/10/2022 a 21/10/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
Gonçalves ledo

Protocolo: 864125
Portaria 1943/2022- da,13/10/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor faBio raNGEl PErEira dE SoU-
Za, matrícula 55589067, objetivo ParTiciPar da fEira E coNGrESSo 
Para o MErcado JUrÍdico da aMÉrica laTiNa. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
SÃo PaUlo, período 18/10/2022 a 21/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864151
Portaria 1942/2022- da,13/10/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Servidor fEliPE KaUE NoroNHa MarQUES, 
matrícula 5957241, cargo oficial dE GaBiNETE, objetivo ParTiciPaÇÃo 
Na fEira E coNGrESSo Para o MErcado JUrÍdico da aMÉrica laTi-
Na. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a SÃo PaUlo, período 18/10/2022 a 21/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864144
Portaria 1941/2022- da,13/10/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos defensores arNoldo PErES JUNior, matrí-
cula 57175577, rodriGo aYaN da SilVa, matrícula 57190982, objetivo Par-
TiciPar da fEira E coNGrESSo Para o MErcado JUrÍdico da aMÉrica 
laTiNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a SÃo PaUlo, período 18/10/2022 a 21/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864138
Portaria Nº 1934/2022 - da BeLÉM, 13/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1197937 de 16/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

daNilo HEN-
riQUE SoUSa 

MarTiNS

coordE-
Nador do 

NTi

841.691.841-
20

NÚclEo dE 
TEcNolo-
Gia da

iNforMaÇÃo

57176622

dar coNTi-
NUidadE ao 

ProcESSo dE 
iMPlaNTaÇÃo 
do SiSTEMa
Solar, coM 
a ParaME-
TriZaÇÃo, 
ValidaÇÃo, 
rEaliZaÇÃo 
dE TESTES E

TrEiNa-
MENTo

03.122.1447.8458

lUÍS carloS 
dE alMEida 
rodriGUES

MoTo-
riSTa

172.173.502-
04

GErÊNcia dE 
TraNSPorTES

57211823
coNdUZir 
EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGEM dESTiNo PErÍodo QTdE
BElÉM MariTUBa 06/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864094

Portaria Nº 1935/2022 - da BeLÉM, 13/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1197937 de 16/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

WalESSoN 
WilliaM PEQUE-
No rodriGUES

aNaliSTa dE 
SiSTEMaS

890.144.212-
49

NÚclEo dE 
TEcNolo-
Gia da
iNforMa-

ÇÃo

59358022

dar coNTi-
NUidadE ao 

ProcESSo dE 
iMPlaNTaÇÃo 
do SiSTEMa
Solar, coM 
a ParaME-
TriZaÇÃo, 
ValidaÇÃo, 
rEaliZaÇÃo 
dE TESTES E

TrEiNa-
MENTo

03.122.1447.8458

liNdoMar 
PErEira da 

SilVa
MoToriSTa

571.525.942-
87

GErÊNcia 
dE TraNS-
PorTES

57201685
coNdUZir 
EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 08/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864097
Portaria Nº 1932/2022 - da BeLÉM, 13/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1197937 de 16/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

daNilo 
HENriQUE SoUSa 

MarTiNS

coordE-
Nador do 

NTi

841.691.841-
20

NÚclEo dE 
TEcNolo-
Gia da
iNforMa-

ÇÃo

57176622

dar coNTi-
NUidadE ao 

ProcESSo dE 
iMPlaNTaÇÃo 
do SiSTEMa
Solar, coM a 

ParaME-
TriZaÇÃo, 
ValidaÇÃo, 

rEaliZaÇÃo dE 
TESTES E

TrEiNaMENTo

03.122.1447.8458

liNdoMar 
PErEira da 

SilVa

MoTo-
riSTa

571.525.942-
87

GErÊNcia 
dE TraNS-
PorTES

57201685
coNdUZir 
EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 05/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864083
Portaria Nº 1933/2022 - da BeLÉM, 13/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1197937 de 16/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

liNdoMar PE-
rEira da SilVa

MoToriSTa
571.525.942-

87
GErÊNcia dE 

TraNSPorTES
57201685

coNdUZir 
EQUiPE Para 
dar coNTi-

NUidadE aoS 
TraBalHoS 

do
SiSTEMa 
Solar

03.122.1447.8458
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Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 06/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864075
Portaria Nº 1931/2022 - da BeLÉM, 13/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1205553 de 19/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias a servidora abaixo relacionada, tendo como fundamento legal a lei 
nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

GioVaNNa ra-
MoS araGÃo

aSSES-
Sora 

JUrÍdica
018.734.332-20

NUdEP/
BElÉM

5952663

rEaliZar 
aTENdiMENTo 
PrESENcial 

aoS cUSTodia-
doS Na cadEia 

dE JoVENS 
E adUlToS - 

cPJa.

03.091.1492.8729

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SaNTa iZaBEl do Pará 21/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864063
Portaria Nº 1930/2022 - da BeLÉM, 13/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1205687 de 19/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias a servidora abaixo relacionada, tendo como fundamento legal a lei 
nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

GioVaNNa ra-
MoS araGÃo

aSSES-
Sora 

JUrÍdica

018.734.332-
20

NUdEP/
BElÉM

5952663

rEaliZar 
aTENdiMENTo 
PrESENcial 
aoS cUSTo-
diadoS do 
cENTro dE 

rEcUPEraÇÃo 
PENiTENciá-
rio do Pará

- crPP V

03.091.1492.8729

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM SaNTa iZaBEl do Pará 19/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864060
Portaria 1951/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) as Servidoras lUaNa caNTaNHEdE BEZEr-
ra da SilVa, matrícula 5925634, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, 
aNa caroliNa loBo corrEa, matrícula 5917422, cargo aSSESSora dE 
coMUNicaÇÃo, objetivo ParTiciPar da PoSSE PoPUlar doS NoVoS dE-
fENSorES PÚBlicoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864410
Portaria 1950/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro GoN-
calVES lÉdo, matrícula 57193641, objetivo ParTiciPar da PoSSE Po-
PUlar doS NoVoS dEfENSorES PÚBlicoS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a Mari-
TUBa, período 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864404
Portaria 1953/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor Eric coSTa MarTiNS, matrí-
cula 57207074, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir NoVoS dEfEN-
SorES aTÉ o rEfErido MUNicÍPio dE aTUaÇÃo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
aBaETETUBa, período 05/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864440

Portaria 1952/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria raiMUNda SaNTa-
Na doS SaNToS, matrícula 3152758, cargo TÉcNico dE dEfENSoria 
PÚBlica, Gilla SHiSlai ParENTE aGUiar, matrícula 57201711, cargo 
TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, Maria iSaBEl araÚJo dE araÚJo, 
matrícula 3083268, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, lUiS car-
loS dE alMEida rodriGUES, matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, 
objetivo EXEcUTar ProJETo dE SaÚdE E QUalidadE dE Vida da dE-
fENSoria PÚBlica, PElo ProGraMa dE iNTEGraÇÃo da dEfENSoria. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 05/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864428
Portaria 1955/2022- da,13/10/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos Servidores daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolacao, matrícula 54197219, cargo GErENTE dE MaTErial E Pa-
TriMoNio, carloS daNilo liMa dE JESUS, matrícula 6039117, cargo 
SEcrETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, objetivo rEaliZar adEQUa-
ÇÃo da Sala da dEfENSoria, diSTriBUiÇÃo E MoNTaGEM dE Mo-
Biliário E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
ViSEU, período 05/10/2022 a 07/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864512
Portaria 1954/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidor TElMa fErrEira dE alcaNTa-
ra, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETária dE NÚclEo do iNTErior, 
objetivo TraTar coM PrEfEiTo E JUiZ da cidadE SoBrE diSPoNiBili-
dadE dE PrÉdio/iNSTalaÇÃo Para fUNcioNaMENTo da Sala da dE-
fENSoria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BraGaNÇa a aUGUSTo corrÊa, período 05/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864491
Portaria 1949/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor ViNiciUS SaNToS raMoS, matrí-
cula 57217051-2, cargo aSSESSor JUrÍdico, objetivo aTENdEr Solici-
TaÇÃo da dirEiToria do iNTErior E BUScar MÓVEiS E rEdiSTriBUir 
NaS coMarcaS dE XiNGUara E rio Maria. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de rEdENÇÃo a 
TUcUMÃ, período 03/10/2022 a 04/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864232
Portaria 1948/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores MaXiMiaNo SoUTo aMado 
NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriSTa, lUiZ fEliPE QUadroS 
PiNTo, matrícula 5899371, cargo SEcrETário-GEral da dirEToria 
do iNTErior, objetivo rEaliZar TrEiNaMENTo coM oS SErVidorES 
da rEGioNal GUaMá. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a caSTaNHal, período 
14/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864221
Portaria 1946/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores liaNE BENcHiMol dE Ma-
ToS alBaNo, matrícula 84805951,  lUciaNa SaNToS filiZZola BriN-
GEl, matrícula 55589612, Maria dE BElEM BaTiSTa PErEira, matrícula 
865788, Maria do carMo SoUZa Maia, matrícula 57175944, objetivo 
rEaliZar aTENdiMENTo Na aÇÃo da PoSSE PoPUlar. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM 
a MariTUBa, período 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864209
Portaria 1944/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora KaSSaNdra caMPoS PiN-
To, matrícula 55589183, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico E 
TÉcNico aoS adolEScENTES cUSTodiadoS Na UNidadE SocioEdU-
caTiVa UaSE aNaNiNdEUa ii ciJaM. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, 
período 06/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864164
Portaria 1945/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores aNa claUdia da Sil-
Va caBral, matrícula 5895983, aNaMElia SilVa fErrEira, matrícula 
5895979, daNiEl aUGUSTo loBo dE MElo, matrícula 57227137, lariS-
Sa MacHado SilVa NoGUEira, matrícula 57190943, objetivo rEaliZar 
aTENdiMENTo Na aÇÃo da PoSSE PoPUlar. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
MariTUBa, período 30/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864184
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FÉrias
.

Portaria Nº 665/2022-GGP-dPG, de 13 de oUtUBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1294064. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo continuo, 
a Servidora Pública, NYcolE doS SaNToS MacHado faraco; id. 
funcional: 5955852/ 1, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo 
de 16/11/2022 a 15/12/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864297
Portaria Nº 660/2022-GGP/dPG, de 13/10/2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1312114. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos: dEfENSorES 
PÚBlicoS: aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo, Mat. 5693829, 
P.a. 20/21, 26/12/2022 a 24/01/2023’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. dEMaiS 
SErVidorES: GUilHErME lEliS dE aSSiS, Mat. 3155340, P.a. 20/21, 
05/12/2022 a 03/01/2023’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; EdilSoN doS 
SaNToS SilVa, Mat. 5129192, P.a. 20/21, 12/12/2022 a 10/01/2023’_30 
dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; Joao carloS da foNSEca, Mat. 57202183, P.a. 
21/22, 01/12/2022 a 30/12/2022’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; JUlia ToTola 
forca, Mat. 5910736, P.a. 21/22, 01/12/2022 a 19/12/2022’_19 dias. 
09/01/2023 a 19/01/2023’_ 11 dias. “; MarcEl MorEira MoNTEiro, Mat. 
57211188, P.a. 21/22, 19/12/2022 a 17/01/2023’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. 
“; roMUlo SaNToS dE MoUra, Mat. 57201721, P.a. 21/22, 02/12/2022 
a 16/12/2022’_15 dias. 28/07/2023 a 11/08/2023’_ 15 dias. “; SErGio 
aNdrE GoNSalEZ GoMES, Mat. 57201786, P.a. 21/22, 22/12/2022 a 
20/01/2023’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864296

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 60/2022/GaB/dPG, de 06 de oUtUBro de 2022
Define as atribuições dos membros lotados na Defensoria Pública-Geral, 
delega competências para as diretorias Metropolitana, do interior, da Esco-
la Superior, administrativa e financeira e dá outras providências.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, i, iV e Viii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando a concentração de funções previstas 
na lei complementar Estadual nº 54/06 à defensoria Pública-Geral; con-
siderando a necessidade de conferir maior eficácia e celeridade à Admi-
nistração Superior da defensoria Pública; considerando a necessidade de 
disciplinar e especificar atividades e estabelecer os órgãos competentes 
para sua realização; considerando que o ordenamento jurídico prevê o ins-
tituto da delegação de competência como instrumento de descentralização 
administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade 
às decisões do gestor público, dando efetividade ao princípio da eficiência 
administrativa, previsto no art. 37 da constituição federal; resolve:
tÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares
art. 1º a estrutura administrativa da defensoria Pública-Geral do Estado do 
Pará obedecerá ao disposto nesta PorTaria.
tÍtULo ii
das coMPetÊNcias e da orGaNiZaÇÃo da deFeNsoria PÚBLica-GeraL
caPÍtULo i
do defensor Público-Geral
art. 2º ao defensor Público-Geral compete promover a gestão adminis-
trativa, financeira e de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará 
– dPE/Pa, dirigir, superintender e coordenar suas atividades, velar pelo 
cumprimento das finalidades da instituição e exercer as demais atribuições 
previstas em lei.
caPÍtULo ii
 da Subdefensora Pública-Geral
art. 3º À Subdefensora Pública-Geral, vinculada diretamente ao defensor 
Público-Geral, compete:
i - substituir o defensor Público-Geral em suas ausências e impedimentos;
ii - supervisionar o planejamento da defensoria sobre as normas técnicas 
de elaboração dos planos, programas, projetos e orçamento, promovendo 
o acompanhamento de sua execução;
iii - auxiliar o defensor Público-Geral nos contatos com autoridades, ór-
gãos públicos e particulares, e com o público em geral, no que concerne a 
assuntos da defensoria Pública;
iV - supervisionar e acompanhar as atividades administrativas da defen-
soria Pública;

V – supervisionar as atividades da diretoria de Gestão de Pessoas da dPE/Pa 
e decidir em processos que envolva gestão de pessoal, quando designada;
Vi – proferir despachos e decisões nas recusas de atendimento de de-
fensores (as) Públicos (as); negativa de atuação institucional; conflito de 
atribuição; declaração de impedimento e suspeição;
Vii – proferir despachos e decisões, por delegação do defensor Público-
Geral, nos requerimentos de férias, licença-prêmio e folga compensatória;
Viii – representar a dPE/Pa em reuniões com órgãos e entidades, públicas 
ou privadas, quando designado;
iX – auxiliar nas atividades de interlocução e atuação perante o Poder le-
gislativo, no que se refere à tramitação de proposições legislativas;
X – representar a dPE/Pa em atividades ligadas ao conselho Nacional dos de-
fensores Públicos-Gerais – coNdEGE, em especial a análise de notas técnicas 
e a participação em reuniões em outros Estados, quando designada;
Xi – supervisionar as atividades da assessoria de comunicação da dPE/Pa;
Xii – autorizar concessão de suprimento de fundos;
Xiii – elaborar e atualizar o Protocolo de atendimento Humanizado da 
dPE/Pa e auxiliar na elaboração e atualização do Guia de Boas Práticas de 
atendimento da dPE/Pa;
XiV – implementar o projeto de estágio para inclusão de jovens com Trans-
torno do Espectro autista (TEa);
XV – atender solicitações de mutirões de atendimento, com diária e supri-
mento de fundos;
XVi – proferir despachos e decisões, por delegação do defensor Público-
Geral, nos pedidos de afastamento de defensores Públicos para desempe-
nho de missão institucional, para representação do dPG, e, se for o caso, 
conceder pagamento de diárias e passagens;
XVii – exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo defen-
sor Público-Geral.
caPÍtULo iii
 dos assessores especiais
art. 4º compete ao assessor para assuntos administrativos e institucio-
nais, defensor Público vinculado diretamente ao Gabinete da defensoria 
Pública-Geral:
i – participar do comitê Gestor do Plano diretor de Tecnologia da informa-
ção e Modernização da dPE/Pa;
ii – auxiliar na supervisão das atividades da diretoria de apoio operacional 
da dPE/Pa;
iii – auxiliar a coordenação e supervisão das atividades de designação 
para ocupação de cargos em comissão;
iV – representar a dPE/Pa em eventos, seminários, audiências públicas e 
reuniões com organizações públicas ou privadas, quando designado;
V – auxiliar na elaboração e atualização do Plano de logística Sustentável 
da dPE/Pa;
Vi – auxiliar nas atividades de interlocução com os (às) defensores (as) 
Públicos (as);
Vii – auxiliar nas atividades de interlocução e atuação perante o Poder 
legislativo, no que se refere à tramitação de proposições legislativas;
Viii – auxiliar o defensor Público-Geral em atividades ligadas ao conselho 
Nacional dos defensores Públicos-Gerais – coNdEGE;
iX – auxiliar na implementação do projeto defensoria Pública Sustentável, 
visando reduzir, reutilizar e reciclar recursos, por meio de ações em defesa 
do meio ambiente;
X – auxiliar na implementação do projeto defensoria Pública acessível, vi-
sando mapear e efetuar reformas que deem acessibilidade aos portadores 
de necessidades especiais;
Xi – estudar e sugerir medidas que tornem mais eficientes as rotinas ad-
ministrativas dos órgãos da defensoria;
Xii – auxiliar na implementação do comitê Gestor de captação de recursos 
Externos, supervisionando a execução, implantação e prestação de contas;
Xiii – promover a interlocução com o Grupamento aéreo de Segurança 
Pública do Pará – GRAESP, quando necessário para fins de transporte aéreo 
dos membros em missão oficial;
XiV – exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo defen-
sor Público-Geral.
art. 5º compete ao assessor para assuntos Jurídicos e Normativos, defensor 
Público vinculado diretamente ao Gabinete da defensoria Pública-Geral:
i – representar a dPE/Pa em eventos, seminários, audiências públicas e 
reuniões com organizações públicas ou privadas, quando designado;
ii – emitir pareceres jurídicos que fundamentem as decisões e atos admi-
nistrativos do Gabinete da defensoria Pública-Geral;
iii – assistir, subsidiariamente, o dPG, no controle interno da legalidade 
dos atos administrativos por ele praticados;
IV – acompanhar, até a decisão final, o trâmite dos processos judiciais 
direto da dPE/Pa, elaborando as manifestações cabíveis;
V – assessorar o defensor Público-Geral junto ao Tribunal de contas e a 
outros órgãos e instituições de natureza fiscalizatória;
Vi – auxiliar na edição de atos normativos internos e verbetes sumulares 
dos entendimentos jurídicos consolidados, relativos às manifestações e pa-
receres emitidos no Gabinete da defensoria Pública-Geral;
Vii – exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo defensor 
Público-Geral.
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tÍtULo iii
 da deLeGaÇÃo de coMPetÊNcias
caPÍtULo i
da diretoria Metropolitana
art. 6º À diretoria Metropolitana da defensoria Pública, diretamente su-
bordinada ao defensor
Público-Geral, compete coordenar, controlar, executar, orientar e acompa-
nhar todas as
atividades de assistência jurídica aos necessitados, no âmbito dos núcleos 
metropolitanos e defensorias a eles vinculadas.
art. 7º Por delegação de competência do defensor Público-Geral, compete 
à diretora Metropolitana:
i – designar membros para atuar em regime de acumulação em defenso-
rias distintas;
ii – designar membros para atuar em regime de substituição em virtude de 
férias individuais ou licença prêmio do titular e demais afastamentos legais;
iii – autorizar o afastamento dos membros para participação em cursos, 
congressos, seminários e congêneres por período não excedente a 05 (cin-
co) dias úteis, observadas as regras previstas no respectivo ato normativo;
iV – exercer outras funções e atribuições de Órgão da administração Supe-
rior conferidas ao Defensor Público-Geral, mediante delegação específica.
caPÍtULo ii
da diretoria do interior
art. 8º À diretoria do interior da defensoria Pública, diretamente subordi-
nada ao defensor
Público-Geral, compete coordenar, controlar, executar, orientar e acompa-
nhar todas as
atividades de assistência jurídica aos necessitados, no âmbito dos núcleos 
regionais e defensorias a eles vinculadas.
art. 9º Por delegação de competência do defensor Público-Geral, compete 
ao diretor do interior:
i – designar membros para atuar em regime de acumulação em defenso-
rias distintas;
ii – designar membros para atuar em regime de substituição em virtude de 
férias individuais ou licença prêmio do titular e demais afastamentos legais;
iii – autorizar o afastamento dos membros para participação em cursos, 
congressos, seminários e congêneres por período não excedente a 05 (cin-
co) dias úteis, observadas as regras previstas no respectivo ato normativo;
iV – exercer outras funções e atribuições de Órgão da administração Supe-
rior conferidas ao Defensor Público-Geral, mediante delegação específica.
caPÍtULo iii
da escola superior
art. 10. À Escola Superior da defensoria Pública, diretamente subordinada 
ao defensor Público-Geral, compete desenvolver atividades que visem a 
formação e capacitação de recursos humanos do corpo funcional da de-
fensoria Pública do Estado do Pará e demais interessados na área jurídica, 
buscando a elevação dos padrões técnicos e científicos dos serviços pres-
tados pela instituição e a difusão do conhecimento.
art. 11. Por delegação de competência do defensor Público-Geral, compete 
ao diretor da Escola Superior:
i – abrir, organizar, dar publicidade e praticar todos os atos necessários à rea-
lização de processo seletivo para a contratação de estagiários de ensino médio 
regular, de educação profissional, de nível superior e de pós-graduação;
ii – assinar os termos de compromissos de estágio, com ou sem vínculo;
iii – designar comissão especial para seleção e julgamento dos candidatos 
inscritos na premiação “Servidor Sangue Verde”;
iV – expedir os atos necessários à realização do certame mencionado no 
inciso anterior, inclusive a elaboração do edital com a temática da premia-
ção e do material de divulgação, cabendo ainda fazer ampla divulgação das 
Boas Práticas no Serviço Público;
V – exercer outras funções e atribuições de Órgão da administração Supe-
rior conferidas ao Defensor Público-Geral, mediante delegação específica.
caPÍtULo iV
 da diretoria administrativa e Financeira
art. 12. À diretoria de administração e finanças, diretamente subordinada 
ao defensor Público-Geral, compete coordenar, controlar, executar, orien-
tar e acompanhar todas as atividades de pessoal, material, patrimônio, 
serviços, finanças e apoio técnico da Defensoria.
art. 13. Por delegação de competência do defensor Público-Geral, compete 
ao diretor de administração e finanças:
i – ordenar despesas relacionadas a contratos de natureza continuada, 
cujo valor não exceda 50 (cinquenta) mil reais;
II – designar os fiscais de contrato e seus suplentes;
iii – intimar as empresas contratadas pela defensoria Pública acerca das 
decisões proferidas no âmbito de processos licitatórios;
iV – autorizar a transferência de bens móveis, de uma unidade para outra, 
no âmbito da instituição;
V – autorizar o recebimento de doações de bens móveis, sem encargo;
Vi – autorizar despesas extras provenientes com combustível e veículos, des-
de que os serviços já estejam contemplados em contrato administrativo;
Vii – exercer outras funções e atribuições de Órgão da administração Su-
perior conferidas ao Defensor Público-Geral, mediante delegação específica.

tÍtULo iV
 Disposições finais
art. 14. os atos de delegação previstos nesta PorTaria são revogáveis 
a qualquer tempo pelo defensor Público-Geral, o qual poderá ainda 
avocar diretamente a atribuição em caráter excepcional e por motivos 
devidamente justificados.
art. 15. as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente 
esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo agente delegado.
art. 16. a Gerência de Gestão de Pessoas (GGP) deverá observar os 
exatos termos das delegações aqui previstas, quando das confecções das 
respectivas PorTarias, atos e/ou manifestações a serem apresentados 
para assinatura de cada diretoria, na sua respectiva área de atuação.
art. 17. o Protocolo Geral da defensoria Pública do Estado do Pará 
fica autorizado a tramitar diretamente à cada setor os expedientes 
eventualmente apresentados que versem sobre matérias inseridas nas 
respectivas atribuições.
art. 18. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 19. revoga-se a PorTaria nº 156/2020/GaB/dPG, de 02 de julho de 
2020, publicado no doE nº 34.201, de 15 de julho de 2020.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864356
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 10/2022 – dPPa
Processo Nº 2022/884545 dPe
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará e a facUldadE dE 
ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa, mantida pela cEaPa – cEN-
Tro dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará S/S liMiTada, c.N.P.J. N.º 
03.970.826/0001-71.
oBJETo: o presente instrumento visa favorecer o atendimento de assisti-
dos no Núcleo de Prática Jurídica da fEaPa, com a colaboração da defen-
soria Pública por intermédio dos serviços desenvolvidos de assistência ju-
rídica, bem como a mútua cooperação técnico-profissional entre a DEFEN-
Soria e a fEaPa, objetivando a prestação de assistência jurídica integral 
e interdisciplinar, por meio do Núcleo de Prática acadêmica da fEaPa, que 
subsidiarão tecnicamente as demandas da defensoria Pública, contribuindo 
para a garantia de direitos dos usuários dos serviços desta, nos termos da 
lei, proporcionando aos estudantes de graduação o ensino/aprendizagem 
de prática conforme previsão no Projeto Pedagógico do curso.
ViGÊNcia: o presente convênio tem vigência por 05 (cinco) anos, conta-
dos a partir da data de sua assinatura.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 03.10.2022.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará 
(Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e 
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa, mantida pela 
cEaPa – cENTro dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará S/S liMiTada (av. 
augusto Montenegro, km 04, n.º 4120, Parque Verde, cEP 66.635-110, 
Belém-Pa).

Protocolo: 864173

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 081/2022/tJPa // Partes: TriBUNal dE 
JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa MaUÉS ENGENHaria lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 36.521.965/0001-7, com endereço na rua 
avertano rocha, nº 192, bairro campina, cidade de Belém, Estado do Pará, 
cep: 66023-120, Telefones: (91) 98417-2499 / 98258-3484, e-mail: con-
tato@mauesengenharia.com // objeto do contrato: contratação de em-
presa especializada para rEforMa Parcial E coNSTrUÇÃo dE TorrE 
Para rESErVaTÓrio ElEVado No fÓrUM da coMarca dE caMETá, de 
acordo com as especificações e obrigações descritas na Tomada de Preços 
nº. 006/TJPa/2022, e no projeto básico, documentos que originaram este 
instrumento contratual. // origem: Tomada de Preços nº. 006/TJPa/2022 
// Valor do contrato: r$ 447.888,13 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais e treze centavos) // dotação orçamen-
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tária: funcional Programática 02.061.1417.8644; Natureza de despesa 
33.90.39; fonte de recurso 0118/ 0318 // Vigência:  o prazo de vigência 
deste contrato é de 18 (dezoito) meses, com início em 30 de setembro 
de 2022 e término em 30 de março de 2024,  com eficácia legal após a 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado // Data da assinatu-
ra: 30/09/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contratante: dé-
bora Moraes Gomes – Secretária de administração // ordenador respon-
sável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, coor-
denação e finanças.

Protocolo: 864070

.

.

coNVÊNio
.

extrato do acordo de cooperação técnica nº. 031/2022-tJPa// Partes: 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, cNPJ nº 04.567.897/0001-90 
e a f P do NaSciMENTo EirEli Para iNSTalaÇÃo dE PoSTo aVaNÇado 
dE SolUÇÃo dE coNfliToS – PaSc fiNaMa sob o nº. 06.914.593/0001-
88 // objeto: instalação e funcionamento do Posto avançado de Solução 
de Conflitos - PASC FINAMA, nas dependências da Faculdade Integrada de 
advocacia da amazônia - fiNaMa // Vigência: 60 (sessenta) meses, com 
início em 15 de outubro de 2022 e término em 15 de outubro de 2027, 
prorrogável conforme preceitua o art. 57, inc. ii, da lei 8.666/93. // re-
cursos: sem transferência direta ou indireta de recursos financeiros entre 
os partícipes // foro: Belém/Pa // data da assinatura: 15/10/2022//. res-
ponsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora 
Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 861264

.

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da ata de registro de Preço nº. 035/2022/tJPa – Pre-
gão 066/2022/tJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará 
// objeto: o presente termo tem por objeto registro de preços para con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviço de forneci-
mento, instalação e manutenção de portas, esquadrias e painéis de vidro 
para atender aos prédios do Poder Judiciário na região Metropolitana de 
Belém, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de 
referência, anexo i do Edital. Empresa: TrEVo coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 10.956.940/0001-02, com sede na 
cidade de Belém, Estado do Pará, à rua diogo Móia, nº 1.100, a, bairro: 
Umarizal, cEP: 66.055-170, Telefone: (91) 98818-6566, E-mail: trevo@
trevonet.com.br / trevonet@gmail.com, classificada em primeiro lugar no 
certame // Vigência: início em 14 de outubro de 2022 e término em 14 
de outubro de 2023// dotação orçamentária: funcionais programáticas: 
02.061.1417.8644/8645/8646; fonte de recursos: 0118; Elemento de 
despesa: 339030/339039 // data da assinatura: 14/10/2022// responsá-
vel pela assinatura: aNdrEY diEGo da SilVa alBUQUErQUE – Secretário 
de administração, em exercício, do TJPa// ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 864381

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.333, de 14 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 757/2022, de 22-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017571/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lUcilEidE fErrEira riBEiro, matrícula nº 
5418806, 04 (quatro) dias de licença para tratamento de saúde, nos ter-
mos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 13 a 16-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864243

Portaria Nº 39.332, de 14 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 745/2022, de 22-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017094/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ Maria da cUNHa BaSToS, matrícula nº 
0217331, 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, nos termos do 
artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 19-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864240
Portaria Nº 39.336, de 14 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 750/2022, de 30-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017594/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor NEWToN colarES coHEN, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100119, 02 (dois) dias de licença em prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 27 a 28-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864261
Portaria Nº 39.334, de 14 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 758/2022, de 03-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017577/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EclEida iNocENcia PaES carValHo, matrícula 
nº 0100942, 18 (dezoito) dias de licença para acompanhar pessoa da fa-
mília, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no período de 20-09 a 
07-10-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864248
Portaria Nº 39.335, de 14 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 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 762/2022, de 03-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017589/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE alY ParaGUaSSU cHaroNE, assis-
tente de Tecnologia da informação, matrícula nº 0100962, 05 (cinco) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 26 a 30-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864253
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

 disPeNsa de LicitaÇÃo N° 14/2022
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, considerando o Memorando n° 010/2022 da 
assessoria de cerimonial e relações institucionais, o Parecer nº 002/2022 
da Secretaria de administração deste TcE/Pa, a Manifestação nº 576/2022 
da Secretaria de controle interno, fundamentado no art. 24, inciso ii da 
lei nº 8.666/93, raTifica a dispensa de licitação para contratação dire-
ta de Mário riNaldo dE oliVEira cUNHa, cNPJ:23.273.542/0001-33, 
para reger o coral do TcE/Pa.
Belém, 14 de outubro de 2022
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 864069

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, considerando que se encontram satisfeitas as condições le-
gais e procedimentais, HoMoloGa o processo licitatório relativo ao Pregão 
Eletrônico nº 08/2022, cujo objeto é a aquisição de aparelhos Telefônicos 
analógicos para operação em sistemas de sinalização decádica (pulso) e 
multifrequencial (tons), compatíveis com centrais Públicas e PaBX privado 
e aquisição de aparelhos Telefônicos digitais para funcionamento em uma 
central Privada de comutação Telefônica(c.P.c.T), pertencente ao sistema 
telefônico do TCE/PA, com resultado final em favor da empresa R&A CO-
MÉrcio dE EQUiPaMENToS TElEfÔNicoS lTda, lotes 01, 02 e 03, nos 
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valores de r$ 35.952,00, r$ 38.520,00 e r$ 2.970,00, respectivamente, 
Já quanto ao lote 04 o resultado final foi em favor da empresa TKL CO-
MErcial EirEli, no valor de r$ 6.500,00, de modo a produzir os efeitos 
jurídicos necessários.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente do TcE-Pa

Protocolo: 864185

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico através do presente, o Se-
nhor MaUro rodriGUES cHaGaS (cPf: XXX.586.502-XX), Prefeito à épo-
ca, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apre-
sente razões de justificativas nos autos do Processo n° TC/002882/2021, 
que trata da Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo ca-
ETaNo dE odiVElaS, referente ao convênio SEdoP nº 044/2016 e ter-
mos aditivos, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal 
do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: 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: 864393

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 478/2022/MPc/Pa
dispõe sobre a designação de servidores para o desempenho da função de 
agentes de contratação e equipe de apoio.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, com fulcro na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 6°, incisos l e lX, 7º, 8º, caput e §§ 
1º, 3º e 5º, todos da lei nº 14.133/2021 e PorTaria n.º 468/2022/MPc/Pa;
rESolVE:
art. 1º designar os servidores abaixo relacionados para desempenho da 
função de agente de contratação, aptos a tomarem decisões, acompanhar 
o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar 
quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame 
até a homologação, bem como designar os servidores abaixo indicados 
para compor a equipe de apoio.
1. aGENTES dE coNTraTaÇÃo:
• Akyson Ferreira da Silva, matrícula n.º 200109;
• Nazaré do Socorro Gillet das Neves, matrícula n.º 200218 e
• Renan Cândido Oliveira, matrícula n.º 200251.
1. EQUiPE dE aPoio:
• Akyson Ferreira da Silva, matrícula n.º 200109;
• Ana Rosa Bassalo Crispino, matrícula n.º 999321;
• Bruna Aline Bentes da Costa, matrícula n.º 200249;
• Cezar Barroso dos Santos, matrícula º 200129;
• Darlan da Costa Rêgo, matrícula º 200108;
• Evandro Guimarães Ribeiro, matrícula º 200107;
• Fabio Augusto Miranda, matrícula º 200143;
• Fábio Costa Lima, matrícula º 200264;
• Gioya Karina Catete Brasil, matrícula º 200194;
• Jair Dias da Silva, matrículaº 200112;
• Josué Costa Corrêa, matrícula º 200121;
• Larissa Pantoja da Silva Pereira, matrícula º 200253;
• Livia Ribeiro da Fonseca, matrícula º 200258;
• Lúcia Helena Lima Costa, matrícula º 200125;
• Nazaré do Socorro Gillet das Neves, matrícula n.º 200218
• Osvaldo Vanderley de Sousa Junior, matrícula º 200274;

• Raphael Fernando Braga Gonçalves, matrícula º 200270;
• Renan Candido Oliveira, matrícula º 200251;
• Renata Louzada do Couto, matrícula º 200266;
• Rosana Gabrielle Magno Gonçalves, matrícula º 200237;
• Sandro Lins Filgueiras, matrícula º 200120;
• Sérgio dos Santos Campista, matrículaº 200214;
• Silvio Afonso da Silva Martins Filho, matrícula º 200278;
• Simone Braga Chaves Martins, matrícula º 200084 e
• Walbert Emanuel da Silva Nascimento, matrícula º 200265.
Parágrafo Único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável 
pela condução do certame será designado pregoeiro.
art. 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que 
observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º da lei nº 14.133/2021, 
o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação 
formada por, no mínimo, 03 (três) membros dentre os nomeados no artigo 
1º desta PorTaria, que responderão solidariamente por todos os atos 
praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição 
individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião 
em que houver sido tomada a decisão.
Parágrafo Único. a presidência da comissão de contratação, incumbirá ao 
servidor akyson ferreira da Silva que em suas ausências e/ou impedimen-
tos será substituído pelo servidor renan cândido oliveira, nesta ordem.
art. 3º o agente de contratação e Equipe de apoio ou a comissão possuem 
a prerrogativa de solicitar assessoramento jurídico e de controle interno 
para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na lei 
nº 14.133/2021.
art. 4º Todos os procedimentos licitatórios, no âmbito do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará, deverão ser autorizados previamente pelo 
Procurador-Geral de contas, observando-se, preferencialmente, as dispo-
sições da lei nº 14.133/2021.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
(*) republicada por ter saído com incorreções na edição do diário 
Oficial do Estado n. 35.150, de 14/10/2022.

Protocolo: 864290
Portaria N° 480/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1311770;
rESolVE:
art. 1º dESiGNar a servidora efetiva ÉriKa fEiToSa BENEVidES, ma-
trícula n° 200256, para, de 17 a 21/10/2022, substituir a servidora ana 
Amélia Paes de Andrade Barros, na Chefia de Gabinete da 2ª Procuradoria 
de contas, em razão do afastamento da titular.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 864280
.

FÉrias
.

Portaria N° 479/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE n° 2022/1098696;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora daNiEla dE oliVEira daNiEli, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade comunicação 
Social, matrícula nº 200254, 10 (dez) dias das férias relativas ao período 
aquisitivo 13/04/2021 a 12/04/2022, para o período de 17 a 26/10/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 13 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 863970
Portaria N° 481/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1271506;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor cedido ElToN JoNaS PErEira da SilVa, ocu-
pante do cargo em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 200242, 
30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 17/08/2020 a 
16/08/2021, para o período de 03/11/2022 a 02/12/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 864292
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.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 477/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1295902
rESolVE:
art. 1º Suspender o gozo de férias da servidora HEliaNa Maria rocHa 
MarTiNS, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade 
controle Externo, exercendo o cargo em comissão de assessor da 
Procuradoria, matrícula nº 200180, referente ao período aquisitivo 
01/03/2021 a 28/02/2022, concedido para o período de 13 a 21/10/2022 
(09 dias), por meio da PorTaria nº 453/2022/MPc/Pa, de 14/09/2022, 
ficando o mesmo para ser usufruído oportunamente.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 11 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 863969

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 482/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o despacho do Presidente da comissão do Processo ad-
ministrativo de apuração de responsabilidade, de 13/10/2022, pelo qual 
solicita a prorrogação do prazo, por mais 120 (cento e vinte) dias, para 
conclusão dos trabalhos relativos ao respectivo procedimento sancionador, 
cujo prazo inicial se encerra em 09/11/2022;
coNSidEraNdo o artigo 33 da PorTaria n. 178/2022, que trata do rito 
do Processo administrativo de apuração de responsabilidade no âmbito 
do MPc/Pa),
rESolVE:
art. 1º ProrroGar por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para 
conclusão dos trabalhos relativos ao Processo administrativo de apuração 
de responsabilidade, instaurado por meio da PorTaria n. 326/2022, de 
06/07/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor no dia 09/11/2022.
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 864327

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5923/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodriGUES dE 
SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 137368/2022, 
cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de consumíveis para impresso-
ras multifuncionais policromáticas, XEroX VErSaNT 280 e X700, de acordo com 
o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 
7º, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto 
Estadual 534, de 05/02/2020, e no impedimento deste, a servidora aNdrÉa 
Mara ciccio, 1ª Suplente, e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 
2º Suplente, devendo atuar como membros da Equipe de apoio o servidor Val-
TEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE como titular e, no seu impedimento, TarSo 
dE MElo fidEliS, 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-con-
tadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 13 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 863981

..

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 5921/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
nº 924/2021, em 21/1/2021;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 134/2021-aSS/JUr/PGJ, de 
27/5/2021, às fls. 23-26, acolhido in totum por esta Procuradoria-Geral 
de Justiça,
r E S o l V E:
aPoSENTar, voluntariamente, a servidora efetiva deste Órgão Ministerial 
aNa Maria oliVEira da PaZ MESSiaS SaNToS, Matrícula nº 999.1807, 
ocupante do cargo de auxiliar de administração – MPaUd- aUd-a-iV, em 
conformidade com os artigos 40 da constituição federal e 90, inciso i, da 
Emenda à constituição do Estado do Pará nº 77/2019, percebendo, nessa 
situação, os proventos mensais de r$ 5.481,31 (cinco mil quatrocentos e 
oitenta e um reais e trinta e um centavos), a contar de 1º/10/2022, con-
forme abaixo discriminado:

descriÇÃo reF VaLor eM r$

Vencimento-Base 30 diaS r$ 3.612,74

adicional por Tempo de Serviço 60% 2.167,64

rEMUNEraÇÃo r$ 5.780,38
 

Base de cÁLcULo
rEMUNEraÇÃo carGo EfETiVo  5.780,38
MÉdia ariTiMÉTica SiMPlES  5.481,31

ProPorÇÃo 10950 10950 100,0000% 5.481,31
(=) ProVENToS MENSaiS r$ 5.481,31

     

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 13 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 863971

.

.

coNtrato
.

No do contrato: 181/2022-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 050/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa rcN 
coMErcio E SErVicoS lTda (cNPJ/Mf nº. 02.055.122/0001-00)
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, 
com fornecimento de todo material necessário
data da assinatura: 14/10/2022
Vigência: 16/11/2022 a 16/11/2023
Valor Global: r$ 29.862,00 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais)
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior,
Endereço da contratada: Travessa Primeiro de Marco, nº 239 - loja 06, 
Bairro da campina, no Município de Belém – Pará, cEP.: 66015-051, Tele-
fone: (91) 3222-7782, 3223- 5134, 3081-7596, 988-3055, E-mail: rcnser-
vicosgerais@gmail.com

Protocolo: 864316

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 13º
Núm. do contrato: 062/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NoraUTo rENT 
a car lTda (cNPJ nº 83.368.837/0001-15).
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente 
habilitados, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda 
do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Justificativa do Aditamento: O valor do contrato original fica repactuado, 
em função da convenção coletiva de Trabalho 2020/2021 – SEac/Pa (Pa 
000587/2020) que estabeleceu novos pisos salariais, conforme quadro 
abaixo:
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contrato 062/2018
    Quant. 

de veí-
culo

Pro-rata
Vlr. Unit 

anterior (1º 
cct)

Vlr. mensal anterior Vlr. Unit. repac-
tuado 

Vlr. Mensal repac-
tuado. observação

item categoria contrato/ ta Mês/ano

1

Motorista 

 

jan-20 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista fev-20 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista mar-20 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista 01 a 13 de 
abr-20 23 13 2.210,00 50.830,00 2.299,61 52.891,01 

o total de Veiculos é 23.
Motorista 14 a 30 de 

abr-20 23 17 2.890,00 66.470,00 3.013,48 69.309,96 

Motorista mai-20 23  5.100,00 117.300,00 5.384,94 123.853,62 
 

Motorista jun-20 23  5.100,00 117.300,00 5.384,94 123.853,62 

Motorista jul-20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60 
 

Motorista ago-20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60 

Motorista set-20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60  

Motorista 
5º Ta

01 a 20 de 
out de 2020 23 20 3.400,00 78.200,00 3.607,47 82.971,73 

o Total de Veiculos é 24 
Motorista 21 a 31 de 

out de 2020 24 10 1.700,00 40.800,00 1.803,73 43.289,60 

Motorista 
 

nov-20 24  5.100,00 122.400,00 5.411,20 129.868,80 
 

Motorista dez-20 24  5.100,00 122.400,00 5.411,20 129.868,80 

Total 
item 1       1.419.500,00  1.495.448,45  

           

     
Pro-rata

Vlr. Unit 
anterior (1º 

cct)
Vlr. mensal anterior Vlr. Unit. repac-

tuado 
Vlr. Mensal repac-

tuado. observação
item categoria contrato/ ta Mês/ano Quant.

2

Motorista 

contrato 
62/2018

jan-20 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista fev-20 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista mar-20 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista 01 a 13 de 
abr-20 23 13 2.210,00 50.830,00 2.299,61 52.891,01 

o total de Veiculos é 23.
Motorista 14 a 30 de 

abr-20 23 17 2.890,00 66.470,00 3.013,48 69.309,96 

Motorista mai-20 23  5.100,00 117.300,00 5.384,94 123.853,62 
 

Motorista jun-20 23  5.100,00 117.300,00 5.384,94 123.853,62 

Motorista jul-20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60 

 

Motorista ago-20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60 

Motorista set-20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60 

Motorista out/20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60 

Motorista nov/20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60 

Motorista dez/20 23  5.100,00 117.300,00 5.411,20 124.457,60 

Total item 2      1.407.600,00  1.482.822,32  

           

     
Pro-rata Vlr. Unit 

anterior Vlr. mensal anterior Vlr. Unit. repac-
tuado 

Vlr. Mensal repac-
tuado observação

item categoria contrato/ ta Mês/ano Quant.

7

Motorista 

contrato 
62/2018

jan-20 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista fev-20 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista mar-20 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista 01 a 13 de 
abr-20 1 13 3.444,57 3.444,57 3.485,76 3.485,76 

o total de Veiculo é 1.
Motorista 14 a 30 de 

abr-20 1 17 4.504,43 4.504,43 4.745,37 4.745,37 

Motorista mai-20 1  7.949,00 7.949,00 8.374,18 8.374,18 
 

Motorista jun-20 1  7.949,00 7.949,00 8.374,18 8.374,18 

Motorista jul-20 1  7.949,00 7.949,00 8.400,43 8.400,43 

 

Motorista ago-20 1  7.949,00 7.949,00 8.400,43 8.400,43 

Motorista set-20 1  7.949,00 7.949,00 8.400,43 8.400,43 

Motorista out/20 1  7.949,00 7.949,00 8.400,43 8.400,43 

Motorista nov/20 1  7.949,00 7.949,00 8.400,43 8.400,43 

Motorista dez/20 1  7.949,00 7.949,00 8.400,43 8.400,43 

Total item 7      95.388,00  99.514,25  

Total Geral      2.922.488,00  3.077.785,02  

data de assinatura: 14/10/2022.
Vigência do aditamento: o valor repactuado é a contar de 01/05/2020.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 864091
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terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 9º
Núm. do contrato: 075/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NoraUTo rENT a car lTda (cNPJ nº 83.368.837/0001-15).
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente habilita-
dos, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda do Ministério Público do Estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: O valor do Contrato fica reajustado em 6,923000% referente à variação do índice IGPD-I (FGV), no período de junho/2018 a 
maio/2019, e repactuado, em função da convenção coletiva de Trabalho 2018/2019 – SEac/Pa (Pa 000608/2018) que estabeleceu novos pisos salariais, 
conforme quadros abaixo: 

coNtrato 075/2018
  

contrato/ ta
 Quant. de 

veículo Pro-rata
*Vlr. Unit 

anterior (1º 
cct)

Vlr. mensal 
anterior 

Vlr. Unit. repac-
tuado 

Vlr. Mensal 
repactuado observação

item categoria Mês/ano

4

Motorista 

75/2018

mai-19 17  5.000,00 85.000,00 5.280,00 89.760,00  
Motorista jun-19 17  5.000,00 85.000,00 5.297,13 90.051,21  
Motorista jul-19 17  5.000,00 85.000,00 5.297,13 90.051,21  
Motorista ago-19 17  5.000,00 85.000,00 5.297,13 90.051,21 

 
Motorista set-19 17  5.000,00 85.000,00 5.297,13 90.051,21 
Motorista out-19 17  5.000,00 85.000,00 5.305,10 90.186,70 

 
Motorista nov-19 17  5.000,00 85.000,00 5.305,10 90.186,70 
Motorista dez-19 17  5.000,00 85.000,00 5.305,10 90.186,70  

Total item 1      680.000,00  720.524,94  

data de assinatura: 14/10/2022.
Vigência do aditamento: o valor reajustado é a contar de setembro/2019. o valor repactuado é a contar de 01/05/2019.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 864059

terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 044/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa alBiNo doS S 
cardoSo-ME (cNPJ nº 11.869.438/0001-27).
objeto do contrato: Prestação, pela coNTraTada, de serviço de acesso à 
internet para a Promotoria de Justiça de Bagre/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666/1993, 
c/c a cláusula Nona do instrumento.
data de assinatura: 13/10/2022.
Vigência do aditamento: 26/03/2023 a 25/03/2024.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 
3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 864140
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 060/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc nº 137368/2022
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE coNSUMÍVEiS Para 
iMPrESSoraS MUlTifUNcioNaiS PolicroMáTicaS, XEroX VErSaNT 
280 E X700, NoVoS E oriGiNaiS dE fáBrica, da MESMa Marca do 
EQUiPaMENTo, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por iTEM
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.gov.br/compras e no Portal da Transparên-
cia no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 07/11/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494. 8760 – Governança e Gestão
Elemento: 339030 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr césar Bechara Nader Mattar Júnior

Protocolo: 864567
Publicação
Modalidade: Pregão eletrônico nº 054/2022-MP/Pa
Número do Processo: 133654/2022
objeto: aquisição de envelopes plásticos com fechamento mecânico, nu-
meração individualizada, código de barras e recibo destacável para atender 
as necessidades 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: 07/11/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 339030 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 864392

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022-MP/Pa
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de produção 
de clipping eletrônico de matérias jornalísticas, monitoramento de redes 
sociais e gestão de informação de temas de interesse do Ministério Público 
do Estado do Pará:
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 136536/2022 que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 051/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item e, diante do julgamento da Pregoeira 
designada pela PorTaria nº. 5054/2022-MP/PGJ, de 08/09/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, 
para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 18.590.546/0001-05 - MPM coMUNicacao lTda
ToTal do forNEcEdor: r$ 41.299,92
item 01 .....P.Total r$ 41.299,92
Valor Total do certame: r$ 41.299,92
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 13 de outubro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 863986
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 01
contrato: 169/2022-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa KTrEE PENSo 
TEcoNoloGia da iNforMaÇÃo lTda (cNPJ: 11.319.574/0001-43)
assinatura: 14/10/2022
Valor: r$21.750,00
Justificativa: Retificação da subcláusula 12.1 – Da Garantia de Execução 
do contrato
ordenador de despesas: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior – Procu-
rador-Geral de Justiça

Protocolo: 864000
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 59/2022-MP/Pa
Núm. da apostila: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa HEWlETT Pa-
cKard BraSil lTda. (cNPJ: 61.797.924/0002-36).
objeto do contrato: contratação extensão de garantia e suporte para dois 
Storages HPE 3Par por 12 meses, incluindo os serviços de manutenção 



104  diário oficial Nº 35.152 Segunda-feira, 17 DE OUTUBRO DE 2022

preventiva e corretiva com suporte on-site e fornecimento integral de pe-
ças de reposição, que estão em produção na infraestrutura de Ti do Minis-
tério Público do Estado do Pará – MPPa.
Justificativa do Apostilamento: Registrar inclusão dos Dados Bancários da 
empresa no contrato, acima mencionado, em sua cláusula Sétima: Banco 
do Brasil agência: 1914-3 conta corrente: 5230-2.
data de assinatura: 14/10/2022.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 864066
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do convênio: 003/2012-MP/Pa.
Partícipes: Ministério Público do Estado do Pará e a ProcUradoria rE-
GioNal do TraBalHo da 8ª rEGiÃo.
objeto do convênio: Unir esforços destinados a erradicação do trabalho 
infantil e à adequada proteção ao trabalho do adolescente, no Estado do 
Pará, tanto no meio urbano quanto na área rural.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio 
por mais 60 (sessenta) meses.
data de assinatura: 07/10/2022.
Vigência do aditamento: 19/11/2022 a 18/11/2027.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 863995

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 5858/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145703/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Maria GoMES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de crimes contra a ordem Tri-
butária de Belém
MaTrÍcUla: 999.461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual 
n.º 057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dor do centro de apoio operacional de Políticas criminais, Execução Penal 
e controle Externo da atividade Policial (caocriM), da 7ª reunião do Pro-
jeto “Segurança Pública em foco”, a ser realizada no dia 05/10/2022, em 
Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5859/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 144261/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 21/11/2022 - 25/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de 
um rack e pontos de lógica na Promotoria de Justiça de Santarém Novo
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5860/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145899/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS JUNior
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de defesa 
do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fiscal (caodPP)
MaTrÍcUla: 999.836
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coorde-
nador do centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público e 
de combate à Sonegação fiscal, do lançamento do “Projeto integridade 
Empreendedora” no dia 05/10/2022, em Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5862/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145689/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN rodriGUES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-V
MaTrÍcUla: 999.1869
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): rio Maria/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 13/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de 
equipamentos de informática na Promotoria de Justiça de rio Maria
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5863/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145815/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEllE SaNToS da cUNHa cardoSo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2859
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - assessorar reunião de trabalho para 
esclarecimentos sobre as atribuições do GaEco, GSi e caoTEc, além da 
integração e aproximação com os Órgãos de execução, no período de 25 a 
26 outubro de 2022, em Soure
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5864/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 144698/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYNara ESTEfaNE aGUiar
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.2930
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: aveiro - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
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PErÍodo(S): 01/10/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o PJ nas “Eleições 
Gerais de 2022”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5865/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145897/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE lUiZ ESTEVES diaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Óbidos/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 25/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de mon-
tagem e desmontagem de móveis nas PJs de Óbidos e oriximiná/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5866/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 144642/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.1849
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o PJ nas “Eleições 
Gerais de 2022”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5867/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146466/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BENEdiTo WilSoN corrEa dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural e Habitação e Urbanismo de
MaTrÍcUla: 999.089
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): almeirim/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5868/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145660/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Mãe do rio/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5869/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145734/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, aurora do Pará/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 20/09/2022, 29/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5870/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 142838/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 16/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ( ) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir o servidor crispim ribeiro de almeida filho até as PJ´s de Marabá e 
Tucumã/Pa
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5871/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145895/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alcidES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2946
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
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ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5872/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136717/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 26/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5873/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 144713/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMUEl fErNaNdES diaS lUZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1145
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 06/10/2022 - 06/10/2022, 07/10/2022 - 07/10/2022, 
13/10/2022 - 13/10/2022, 14/10/2022 - 14/10/2022, 20/10/2022 - 
20/10/2022, 21/10/2022 - 21/10/2022, 27/10/2022 - 27/10/2022, 
28/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Santa Maria do Pará/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5874/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143663/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 02/10/2022, 06/10/2022 - 07/10/2022, 
13/10/2022 - 14/10/2022, 19/10/2022 - 20/10/2022, 26/10/2022 - 
27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Garrafão do Norte/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5875/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146053/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SilVio NoNaTo coElHo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-i
MaTrÍcUla: 999.445
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 27/09/2022, 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Paula Bezerra Koury de figueiredo até o município de São do-
mingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5876/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145910/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, São domingos do capim/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 01/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção corretiva nos computadores que estão apresentando problemas 
nas Promotorias de Justiça de Santo antônio do Tauá e de São domingos 
do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5877/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146080/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo faGUNdES dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o PJ lauro francisco da Silva freitas Junior até o município de Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5878/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145270/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz luduvico de almeida até a PJ de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5879/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145933/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - dar continuidade ao 
atendimento psicossocial de uma família, bem como elaboração de relató-
rio social no município de Bujaru/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5880/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146064/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSraEl BarBoSa BraGa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 864001
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 5926/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
dESiGNar a Excelentíssima Promotora de Justiça, dra. liliam Patrícia du-
arte de Souza Gomes, que exerce suas atividades no 8º cargo da Promo-
toria de Justiça criminal de Belém/Pa, para atuar no inquérito Policial de 
nº 0813047-36.2022.8.14.0401, na condição de longa manus da Procu-
radoria-Geral de Justiça, e, nos termos do art. 28 do cPP, prossiga com a 
demanda e ofereça a devida denúncia, em desfavor do indiciado, pela prá-
tica previsto no art. 155, §4º, iii, c/c art. 14, ii, ambos do cPB, em razão 
das fundamentações apresentadas ou, caso entenda cabível, formular a 
competente proposta de acordo de Não Persecução Penal.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 863993
Portaria Nº 5925/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 

n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000495-043/2020,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça oSValdiNo liMa dE SoUSa, titular da PJ 
de Faro/PA, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supramencionado Inqué-
rito civil e tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 13 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 864128
Portaria Nº 5929/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000502-043/2020,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça oSValdiNo liMa dE SoUSa, titular da 
PJ de Faro/PA, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supramencionado 
inquérito civil e tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento 
do feito.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 864182

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

contrato nº: 16/2022
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº 04/2022.
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará 
cNPJ: 05.018.916/0001-92
contratada: J d S PlaNEJadoS lTda-ME, inscrita no cNPJ: 
39.565.578/0001-20.
objeto: contratação de Empresa Especializada para fornecimento e insta-
lação de armários em Mdf no refeitório e copas dos Prédios Sede e anexo 
do MPcM/Pa.
data da assinatura:13/10/2022
Vigência:12(doze)meses, a contar de 13.10.2022.
Valor global: r$39.900,00(trinta e nove mil e novecentos reais).
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403
fonte: 0101
Natureza da despesa: 449052
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros - Procuradora Geral.

Protocolo: 864263
contrato nº: 15/2022
Modalidade da Licitação: adesão à ata de registro de Preços nº 
019/2022/tJPa decorrente do Pregão eletrônico de nº 019/tJPa/2022.
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará 
cNPJ: 05.018.916/0001-92
contratada: Polo SEGUraNÇa ESPEcialiZada lTda, inscrita no cNPJ: 
02.650.833/0001-23.
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Vigilância e Segurança armada, nas dependências e instalações do MPcM/Pa.
data da assinatura: 07/10/2022
Vigência:12(doze)meses, com início em 11.10.2022.
Valor global: r$528.636,00(quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e trin-
ta e seis reais).
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339037.03
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros - Procuradora Geral.

Protocolo: 864233
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 004/2022 
a comissão Permanente de Licitação do Município de abaetetuba/Pa tor-
na público que realizará licitação na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica, 
pelo tipo Menor Preço Global, pelo regime de execução indireta, empreitada 
por preço global cuja finalidade é a Contratação de Empresa Especializada 
Para recapamento de Vias Urbanas no Município de abaetetuba/Pará através 
do convênio 247/2022, Para repasse de recursos financeiros e Estabeleci-
mentos de Bases Gerais de Mútua cooperação Entre o Estado do Pará, através 
da Sedop e o Município de abaetetuba, através da Prefeitura Municipal. o 
certame será realizado no dia 27/11/2022, às 10:00 h, na Sala da cPl na Pre-
feitura Municipal de abaetetuba sito a  rua Siqueira Mendes, nº 1359 - Bair-
ro: centro - cEP: 68440-000, abaetetuba/Pa. o Edital está à disposição dos 
interessados nos endereços eletrônicos: www.abaetetuba.pa.gov.bre http://
geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao. Francineti Maria Rodrigues Carvalho - 
Prefeita Municipal.

Protocolo: 864429

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0801-001-PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico nº 033/2022-cPL/seMeia/PMa 

objeto: aquisição de Material de limpeza, Higiene e descartáveis, Para 
atender a demandada Secretaria Municipal de Meio ambiente de abaetetu-
ba. contratante: Município de abaetetuba, cNPJ 05.105.127/0001-99, com a 
interveniência da Secretaria Municipal de Meio ambiente. contratada: con-
trato nº 2022/303 - Sebastião Q. ferreira - Epp, cNPJ 07.137.759/0001-60. 
Valor Global de r$ 30.259,00; contratada: contrato nº 2022/304 - M. M. d. 
Pinheiro Neto com. de Móveis Eireli - Epp, cNPJ 16.836.634/0001-19, Valor 
Global de r$ 18.227,00; contratada: contrato nº 2022/305 - Bom Bons e 
descartáveis Eireli, cNPJ 01.580.769/0001-99. Valor Global de r$ 14.215,00; 
Vigência contratual: 13 de outubro de 2022 à 13 de outubro de 2023. assina-
do em 13 de outubro de 2022. Raphael Thiago Silva Sereni - Secretário 
de Meio ambiente.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2022-Pe-PMa 

objeto: aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informática, objetivan-
do atender às necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de aba-
etetuba/Pa. Nos termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resulta-
do da licitação e julgamento das propostas às respectivas vencedoras. desse 
modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio do Secretário Municipal de Meio 
ambiente - SEMEia, Sr. raphael Thiago Silva Sereni, resolve: tornar público 
a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico nº 035/2022-PE-PMa, às seguintes 
adjudicatárias: Bom Bons e descartáveis Eireli, cNPJ 01.580.769/0001-99, 
vencedora dos itens: 04 (r$ 473,50), 12 (r$ 3.398,00), 17 (r$ 4.617,50) 
e 48 (r$ 179,00); Eletron comercio e Servicos em informatica ltda, cNPJ 
07.164.433/0001-21, vencedora do item: 06 (r$ 740,00); ferreira Qua-
resma ltda - Epp, cNPJ 17.072.242/0001-93, vencedora dos itens: 09 (r$ 
2.400,00), 11 (r$ 290,00), 37 (r$ 14,80), 38 (r$ 14,80), 39 (r$ 14,80), 40 
(r$ 14,80), 41 (r$ 14,80), 42 (r$ 14,80), 43  (r$ 14,80)  e 44 (r$ 14,80); 
innovatis comercio, industria e Serviços ltda, cNPJ 30.620.060/0001-78, 
vencedora dos itens: 02 (r$ 3.500,00) e 03 (r$ 62,20); M M d Pinheiro Neto 
com de Moveis Eireli, cNPJ 16.836.634/0001-19, vencedora dos itens: 01 (r$ 
2.005,00), 05 (r$ 1.250,00), 07 (r$ 10,00), 08 (r$ 24,80), 18 (r$ 353,00), 
22 (r$ 146,00), 23 (r$ 235,00), 25 (r$ 2,30), 27 (r$ 1.110,00), 28 (r$ 
750,00), 29 (r$ 1.465,00), 30 (r$ 250,00), 31 (r$ 110,60), 32 (r$ 24,80), 
34 (r$ 3,30), 36 (r$ 17,00), 46 (r$ 57,00) e 49 (r$ 1.790,00); e Vilhena e 
ferreira ltda - Epp, cNPJ 40.224.907/0001-59, vencedora dos itens: 10 (r$ 
8.602,00), 13 (r$ 49,70), 14 (r$ 134,13), 15 (r$ 15,50), 16 (r$ 36,00), 
19 (r$ 875,00), 20 (r$ 181,00), 21 (r$ 144,00), 24 (r$ 122,00), 26 (r$ 
129,00), 33 (r$ 2,40), 35 (r$ 88,00), 45 (r$ 33,00) e 47 (r$ 38,99). 
Ordenador de Despesas: Raphael Thiago silva sereni.

Protocolo: 864431

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 051/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para aQUi-
SiÇÃo dE aParElHo dE MaMoGrafia coMPUTadoriZada Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES do HoSPiTal MUNiciPal dE acará/Pa. a Sessão de re-

cebimento de propostas, análise e julgamento será em 27 de outubro de 
2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980403, às 14:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de lici-
tações: Travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 052/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para 
coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria, coM forNEci-
MENTo dE MÃo dE oBra, MaTEriaiS E EQUiPaMENToS, NEcESSárioS À 
rEforMa, adEQUaÇÃo, MaNUTENÇÃo E rEParoS dE PrÉdioS PÚBlicoS 
E EScolaS daS rEGiÕES G. MiriM, MiriTiPiTaNGa E JaGUarari No MU-
NicÍPio dE acará/Pará. a Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 27 de outubro de 2022 por meio do endereço eletrôni-
co www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital e 
anexos: https://acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br.
UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Travessa São José nº 
120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura da Tomada de 
Preço nº 2/2022-00017, para coNSTrUÇÃo dE UNidadE BáSica dE SaÚdE 
- TiPo ii - UBS alEGria, No MUNicÍPio dE acará-Pa. a abertura será no 
dia 01/11/2022 às 09:00hs, no auditório da Secretaria Municipal de Educa-
ção - SEMEd, situada na Pa 252 s/n, bairro alegria, acará, cEP: 68.690-000. 
o edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal das 
08h00min às 12h00min e no e-mail: cpl.pma2022@gmail.com, de segunda a 
sexta-feira e no mural de licitações do TcM.

Pedro PaULo GoUVea Moraes
PrEfEiTo MUNiciPal.

Protocolo: 864433

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL PreGÃo eLetrÔNico N.º 010/2022

a comissão Permanente de Licitação, informa aos interessados o resul-
tado final do Pregão Eletrônico n.º 010/2022. Empresa Vencedora: WHiTE 
MarTiNS GaSES iNdUSTriaiS do NorTE lTda, cNPJ: 34.597.955/0003-
51, Valor total r$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
afuá-Pa, 13 de outubro de 2022.

MÁrcio aNtoNio Ferreira NerY
PrEGoEiro

Protocolo: 864435

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de terMo aditiVo

1° termo aditivo - alteração de prazo ao contrato n.º 1.384/2021. PrEGÃo 
PrESENcial N.º 002/2021 Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal 
dE SaÚdE e a empresa r. M. r. dE alMEida EirEli - ME. fica prorrogado o 
prazo de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura.
ordenador de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa

Protocolo: 864436

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
retiFicaÇÃo

Pregão Presencial n° 003/2021 - contrato n° 1.340/2021 e n° 1.341/2021 
Publicado na ioepa, N° 34.683, dia 27 de agosto de 2021, pág. 92. 
onde se ler 18/08/2022 e 17/08/2022, leia--se 18/02/2022 e 17/02/2022.

Marcio antônio Ferreira Nery-Pregoeiro
Protocolo: 864438

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LeiLÃo PÚBLico 

LeiLÃo PÚBLico Nº 4/2022-001/PMaP 
objeto: alienação de bens inservíveis (veículos, máquinas e equipamentos) 
que estão sob guarda da secretaria municipal de transporte de aurora do 
Pará, estado do Pará, descritos no aludido laudo. a sessão pública de leilão, 
terá início com a etapa de lances no dia 08/11/2022, às 09:00 horas. o edital 
estará disponível no site: o edital estará disponível nos sites: https://aurora-
dopara.pa.gov.br/licitacao.php e poderá ser solicitado também para e-mail: 
licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tas-
sila Farias de araújo - Leiloeira/PMaP.

Protocolo: 864441
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato 

origem: processo administrativo n°. 208/2022/ processo licitatório concor-
rência n° 3012/2022. contrato n° 1281/2022. contratante: Prefeitura Municipal 
de Barcarena. contratado: PPB Engenharia ltda, cnpj: 22.911.135/0001-41. 
objeto: execução da seguinte obra: construção do píer em concreto armado na 
praia do caripi. fundamento legal: lei n° 8.666/93. Vigência: 13 meses conse-
cutivos. Valor total: r$ 2.986.309,99. dotação orçamentária/fonte de recurso: 
02 - PMB; 0221 - SEMdUr; 15 451 0059 1.071; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; 
fonte: 150000000. data de assinatura: 13/10/2022.

Protocolo: 864443
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DO TOCANTINS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoM JesUs do tocaNtiNs/Pa
terMo de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 9/2022-023
Na publicação do dia 13/10/2022 página 11 onde se lê registro de preços 
para eventual contratação de empresa para aquisição de cesta básica para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de assistência Social. 
leia-se registro de preços para eventual contratação de empresa para aqui-
sição de kit enxoval para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
assistência Social.

Bom Jesus do Tocantins- Pa, 17 de outubro de 2022
edito Fausto da conceição Lima-Presidente

Protocolo: 864444

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

extrato de 7º termo aditivo de contrato nº. 001/2022 FMs - origem 
Pregão Eletrônico SrP nº 001/2021. coNTraTaNTE - o MUNiciPio dE BraSil 
NoVo/fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. coNTraTado: GoNÇalVES & diaS 
LTDA, CNPJ: 07.868.912/0006-33. OBJETO: Reequilíbrio econômico financei-
ro ao contrato nº 001/2022 fMS. data da assinatura do aditivo 05.09.2022. 
Valor atualizado do contrato r$ 264.150,00 (duzentos e sessenta e quatro mil 
e cento e cinquenta reais).

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde de Brasil Novo

Protocolo: 864445
  

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria do traBaLHo e ProMoÇÃo sociaL-seMUts
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2022-Pe-srP
oBJeto: refere-se à registro de Preços contratação de empresas do ramo 
pertinente com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da ad-
ministração Pública Municipal para o futuro aquisição para o fornecimento 
parcelado de recarga de Gás de cozinha de 13 kg e botija de gás (vasilhame 
vazio), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de assistên-
cia Social. aBErTUra: 28/10/2022, às 09:30 horas. local da SESSÃo PÚ-
Blica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis 
para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.
gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município de 
Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no Setor 
de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. 
castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Walcléia rodrigues de Lima
Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social

Protocolo: 864446

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-100601
a Presidente da comissão Permanente de licitação do fundo Municipal de 
Saúde, comunica que no dia 03/11/2022, às 09:00 hs (horário local), no Pré-

dio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, nº 01, cen-
tro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada de Preço, obje-
tiva a contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de 
reforma do Hospital Municipal de Breves/Pa, conforme contrato de repasse 
Siconv Nº 886379/2019, firmado Entre o Ministério da Saúde/fundo Nacional 
de Saúde e o fundo Municipal de Saúde de Breves/Pa. o Edital encontra-se à 
disposição dos interessados no endereço acima, no horário local das 08:00h 
às 14:00h. No Portal do TcM - GEooBraS, Transparência Municipal pelo sítio 
eletrônico: https://breves.pa.gov.br e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com. 
Gisele silva Valente - Presidente da cPL.

Protocolo: 864448

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 038/2022-PMc 
a Prefeitura Municipal de cametá, cnpj nº 05.105.283/0001-50, com Base 
no Art. 24, Inciso Iv da Lei Federal 8.666/93, Autoriza e Ratifica a dispensa de 
licitação cujo objeto: construção de Uma Ponte em concreto armado no Bair-
ro da Baixa Verde - cametá/Pará,em favor de r l Serviços de construções & 
comercio ltda - cnpj nº 42.296.474/0001-72.e Valor r$ 562.753,53. data da 
Ratificação: 27/09/2022. Victor correa cassiano, ordenador de despesas.

eXtratos de coNtratos. disPeNsa Nº 038/2022-Pmc 
objeto:construção de Uma Ponte em concreto armado no Bairro da Baixa 
Verde - cametá/Pará. contrato nº 1.dl.040/2022-Pmc. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de cametá, cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratado: r l Ser-
viços de construções & comercio ltda - cnpj nº 42.296.474/0001-72.Valor 
r$ 562.753,53. Vigência: 27/09/2022 à 27/03/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/2021 - PMc 
objeto: registro de Preços Para futura eventual contratação de em-
presa especializada em fornecimento de refeição (Tipo Marmitex), lan-
che e Buffet. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Contrato nº 
24.Pe.052/2021-Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cnpj nº 
05.105.283/0001-50. contratada: flaviana Silva de Souza 71455899220, 
cnpj nº 41.481.817/0001-06, Valor Total r$21.250,00. Vigência: 30/09/2022 
a 30/09/2023. ordenador: Victor correa cassiano.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/2021 - PMc 
objeto: registro de Preços Para futura eventual contratação de empresa 
especializada em fornecimento de refeição (Tipo Marmitex), lanche e Bu-
ffet. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Contrato nº 26.Pe.052/
2021-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de Saúde. cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratada: flaviana 
Silva de Souza 71455899220, cnpj nº 41.481.817/0001-06, Valor Total r$ 
21.250,00. Vigência: 30/09/2022 a 30/09/2023. ordenador: Klenard atti-
lio ranieri. contrato nº 27.Pe.052/2021-Pmc/Semas. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. cnpj nº 
18.782.228/0001-46. contratada: flaviana Silva de Souza 71455899220, 
cnpj nº 41.481.817/0001-06, Valor Total r$ 21.250,00. Vigência: 30/09/2022 
a 30/09/2023. ordenador: elane Pinto cassiano.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2022 - PMc 
objeto: registro de Preços Para eventual contratação de empresa especializada 
Para Prestação de Serviços de Hotelaria, de Modo a atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social/
Secretaria Municipal de educação e Secretaria Municipal de Saúde. fundamento 
legal: lei federal nº 8.666/93.  contrato nº 1.Pe.024/2022-Pmc. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá. cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: cas-
tro comércio Varejista de alimentos ltda, cnpj nº 38.636.152/0001-58, Valor 
Total r$ 134.400,00. Vigência: 23/09/2022 a 22/09/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano. contrato nº 2.Pe.024/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefei-
tura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de 
educação, cnpj nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. 
Magist. fundeb cametá, cnpj nº 31.480.157/0001-95. contratada: castro co-
mércio Varejista de alimentos ltda, cnpj nº 38.636.152/0001-58, Valor Total r$ 
134.400,00. Vigência: 23/09/2022 a 22/09/2023. ordenador: Ênio de carvalho. 
contrato nº 3.Pe.024/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de Saúde. contratada: castro comércio Varejista de 
alimentos ltda, cnpj nº 38.636.152/0001-58, Valor Total r$ 50.400,00. Vigên-
cia: 23/09/2022 a 22/09/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2022 - PMc 
objeto: registro de Preços Para eventual contratação de empresa especiali-
zada Para Prestação de Serviços de Hotelaria, de Modo a atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência 
Social/Secretaria Municipal de educação e Secretaria Municipal de Saúde. 
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 4.Pe.024/2022-Pmc/
Semas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de 
assistência Social. cnpj nº 18.782.228/0001-46. contratada: castro comér-
cio Varejista de alimentos ltda, cnpj nº 38.636.152/0001-58, Valor Total r$ 
16.800,00. Vigência: 23/09/2022 a 22/09/2023. ordenador: elane Pinto 
cassiano.

Protocolo: 864449



110  diário oficial Nº 35.152 Segunda-feira, 17 DE OUTUBRO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo 

terMo aditiVo de coNtrato Nº 3008002-2021 
disPeNsa Nº 07/2021-014 

objeto: locação de imóvel para o funcionamento do depósito da alimentação 
Escolar atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. con-
tratado: José Wellington da Silva Menezes cPf nº 607.189.782-34. Vigência: 
12 (doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatu-
ra: 26/08/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

Protocolo: 864450

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aVisos de LicitaÇao 

coNcorrÊNcia srP Nº 003/2022 - Pmcp 
tipo Menor preço global, abertura as 10h00min do dia 17/11/2022, que visa 
a contratação de empresa contratação eventual e futura de empresa especia-
lizada para a prestação de serviços de engenharia de natureza comum, manu-
tenção predial preventiva e corretiva, revitalização reparos com fornecimento 
de materiais, mão de obra e equipamentos nos prédios públicos, conforme con-
dições e exigências impostas no Edital nº 003/2022 SrP e seus anexos.o edital 
encontra-se disponível G-oBraS- TcM-Paa realizar-se na sala da cPl-PMcP, lo-
calizada na avenida Moura carvalho, 1255, Tatajuba, capitão Poço/Pa.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022-Pe-PMcP-seMad 
objeto: contratação Eventual e futura de Empresa Especializada Para a 
Prestação de Serviços de Engenharia de Natureza comum, Manutenção Pre-
dial Preventiva e corretiva, revitalização reparos com fornecimento de Mate-
riais, Mão de obra e Equipamentos nos Prédios Públicos. conforme descrições 
e Especificações Apresentadas no Anexo I -Termo de Referência, Por Sistema 
de Registro de Preço, conforme especificações contidas no Anexo I do Termo 
de referência e as exigências estabelecidas neste Edital e demais anexos. 
abertura: 01/11/2022 às 14:30H. retirada do Edital: Na Sala da comissão 
Permanente de licitação, situado na av. Moura carvalho s/n - centro - cEP: 
68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, 
poderá ser retirado no site Portal de compras Púbicas https://www.portalde-
compraspublicas.com.br,e no Mural das licitações do TcM/Pa, https://www.
tcm.pa.gov.brou outras informações complementares poderão ser solicitadas 
pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br: João Gomes de Lima - Prefeito 
Municipal.

eXtratos e coNtratos
PreGÃo Nº 050/2021 - PMcP - Pe - srP 

conforme saldo da ata de registro de Preço nº 160201/2022 objeto dos 
contratos: contratação de Empresa Para aquisição de Materiais de constru-
çao. contrato nº 2022031001. contratante: Prefeitura Municipal de capitão 
Poço, contratado: J a lopes de araujo Eireli, cNPJ 27.140.566/0001-75. Valor 
global r$: 1.169.400,25 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, quatro-
centos reais e vinte e cinco centavos). Vigência 03/10/2022 a 03/10/2023. 
contrato nº 2022031002. contratante: fundo Municipal de Saúde, contra-
tado: J a lopes de araujo Eireli, cNPJ 27.140.566/0001-75. Valor global 
r$ 132.886,88 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais 
e oitenta e oito centavos). Vigência 03/10/2022 a 03/10/2023. contrato nº 
2022031003. contratante: fundo Municipal de Educação. contratado: J a lo-
pes de araujo Eireli, cNPJ 27.140.566/0001-75.  Valor global r$ 481.070,81 
(quatrocentos e oitenta e um mil, setenta reais e oitenta e um centavos). 
Vigência 03/10/2022 a 03/10/2023. contrato nº 2022031004. contratante: 
fUNdEB. contratado: J a lopes de araujo Eireli, cNPJ 27.140.566/0001-75. 
Valor global r$ 477.429,11 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos 
e vinte e nove reais e onze centavos). Vigência 03/10/2022 a 03/10/2023.

PreGÃo Nº 022/2021 - PMcP - Pe - srP 
conforme saldo da ata de registro de Preço nº 060901/2021 objeto dos 
contratos: registro de Preços Para Eventual e futura contratação de Em-
presa Especializada Para Prestaçao de Serviços de Manutençao, aquisição de 
Peças de Bombas Submersas dos diversos Sistemas de abastecimento do 
Municipio de capitão Poço/Pa atendendo as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de obras.  contrato nº 2022050902. contratante: Prefeitura Municipal 
de capitão Poço, contratado: r r Travassos comércio e Serviços ltda - Me, 
cNPJ 09.397.926/0001-37. Valor global r$: 831.110,00 (oitocentos e trinta e 
um mil, cento e dez reais). Vigência 05/09/2022 a 05/09/2023. contrato nº 
2022050903. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço, contratado: B 
Y B Engenharia comércio e serviços, cNPJ 40.140.016/0001-14. Valor global r$: 
395.343,35 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e 
trinta e cinco centavos). Vigência 05/09/2022 a 05/09/2023.

Protocolo: 864452

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
resULtado de JULGaMeNto 

toMada de PreÇo Nº 06/2022 
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/2415 

objeto: construção do Sistema de abastecimento de água no bairro do Jan-
golândia do município de Colares/Pa, através de repasses de recursos finan-
ceiros no convênio nº 232/2022, celebrado com a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e a Prefeitura Municipal 
de colares, em conformidade no Plano de Trabalho e o Projeto Básico. a co-
missão Municipal de licitações torna público que não foi dado provimento ao 
recurso interposto pela Empresa Terraamazon Engenharia Eireli e convoca as 
empresas participantes para sessão de abertura dos envelopes de nº 02, no 
dia 20/10/22 ás 10h:30min, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de 
colares. ana Maria Pimentel Pedroso - Presidente da comissão Per-
manente de Licitação.

Protocolo: 864453

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Munici-
pal de Eldorado do carajás, torna pública a licitação com critério de julgamen-
to menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 
2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 
147/2014, e demais legislação pregão eletrônico SrP nº 9/2022-044 PMEc.  
objeto: Sistema de registro de preço para contratação e empresa para aqui-
sição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda existente no 
âmbito da prefeitura municipal fundos e suas secretarias, bem como seus 
respectivos departamentos. abertura 27/10/2022 08hs00min. o mesmo en-
contra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Munici-
pal de Eldorado do carajás, torna pública a licitação com critério de julgamen-
to menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 
2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 
147/2014, e demais legislação pregão eletrônico SrP nº 9/2022-045 PMEc.  
objeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa para aqui-
sição de gênero alimentício, para atender a Prefeitura Municipal e fundos mu-
nicipais de Educação, Saúde e assistência Social e fundo Municipal do idoso, 
Fundo Municipal de Meio ambiente de acordo com as especificações contidas 
neste Termo de referência. abertura 31/10/2022 08hs00min. o mesmo en-
contra disponível nos site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. tiago Pereira costa Pregoeiro Municipal.
o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Munici-
pal de Eldorado do carajás, torna pública a licitação com critério de julgamen-
to menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 
2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 
147/2014, e demais legislação pregão eletrônico SrP nº 9/2022-046 PMEc.  
objeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa espe-
cializada em aluguéis de materiais e estrutura para eventos com montagem 
e desmontagens que venha ser organizado pela Prefeitura Municipal de El-
dorado do carajás, fundos e diversas secretarias deste município. abertura 
01/11/2022 08hs00min. o mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa  
E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás ht-
tps://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia , será reali-
zado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. tiago Pereira 
costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 864454
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N° 025/2022 
objeto: aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo “a” Simples remoção - furgão, 
0 KM, através do convênio Nº 045/2022, celebrado entre a Secretaria de Saúde 
Pública - SESPa e a Prefeitura Municipal de floresta do araguaia. Homologado 
em: 05/10/2022. Vencedor(es): P G aguiar Vieira, cNPJ: 27.967.465/0001-72. 
Valor r$ 269.800,00. Natanael r. da silva - sec. Mun. de saúde.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico N° 018/2022 

objeto: aquisição de insumos (cimento, areia, Brita e Placa de obra) para 
obra de pavimentação em blokret sextavados nas Vilas: ametista e Bom Jesus 
no Município de Floresta do Araguaia, conforme Convênio nº 134/2022, firma-
do entre o SEdoP e a PMfa. contratante: PMfa. contratada: T r Nascimento 
ferreira & cia ltda. contrato nº 188/2022. Valor: r$ 662.808,15. Vigência: 
05/10/2022 a 06/06/2023. divailton Moreira da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 864455

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 5º termo aditivo de prazo de 01/10/2022 a 30/06/2023, ao contrato 
nº 15.9.014.2018, oriundo do pregão presencial nº 9.014/2018-SEMS. 
Francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 864456

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 029/2022
Pregão eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por item. 
objeto: o presente tem por objeto o rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUridica Para PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE MalHaria E coNfEcÇÕES EM GEral, Para aTENdEr a PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE iGaraPÉ-Miri E SUaS SEcrETariaS.
Sessão pública: 27/10/2022, às 09:00h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br.
editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no Portal 
da Transparência do município de igarapé Miri https://igarapemiri.pa.gov.br/ 
e no mural de licitações do TcM/Pa.

Luziara do Socorro Cunha Cota-Pregoeira Municipal
roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal

Protocolo: 864457

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

o MUNicÍPio de  JacUNdÁ 
inscrito no cNPJ nº 05.854.633/0001-80  

através do Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela portaria nº 149-
B/2022, na forma da lei 8.666/93 e 10.520/2002, referente ao processo lici-
tatório PrEGÃo ElETrÔNico nº 9/2022-038-PE, objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de rouparia e conjuntos privativos em aten-
dimento a Secretaria Municipal de Saúde de Jacundá - Pará, torna público 
para conhecimento dos interessados que em virtude de retificação na planilha 
eletrônica do portal de compras públicas, está rEPUBlicaNdo o referido pro-
cesso licitatório, para abertura dia 27/10/2022 as 9:00 hs.

Protocolo: 864458

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNcUrso PÚBLico - editaL N.º 01/2022/PMM
coNVocaÇÃo a ProVa de tÍtULos

a Prefeitura Municipal de Marabá convoca os candidatos dos cargos de 
Professor, considerados aptos à Prova de Títulos, após a observância e a apli-
cação do processo de eliminação, conforme item 8 do Edital n° 01/2022/
PMM, a participarem da 2ª Etapa do concurso (Prova de Títulos).  informa 
que o Edital n° 03/2022 - convocação a Prova de Títulos, está publicada na 
pagina oficial do concurso no portal da FADESP (https://portalfadesp.org.br). 
os candidatos, no período de 25 a 28/10/2022, conforme regras do item 9 do 
Edital n° 01/2018/PMM, deverão preencher o formulário eletrônico disponível na 
página oficial do concurso, e anexar os seus devidos documentos comprobatórios 
na forma do subitem 9.9 do Edital n° 01/2022/PMM. Marabá (Pa), 14 de outubro 
de 2022. Sebastião Miranda Filho - Prefeito Municipal de Marabá.

Protocolo: 864459

aViso de LicitaÇÃo
Processo N° 27.244/2022-PMM  

Modalidade coNcorrÊNcia srP Nº 022/2022-ceL/seVoP/PMM (Siste-
ma de registro de Preços) - Tipo Menor Preço Por item. data da Sessão: 
18/Nov/2022 - 09:00h (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para locaÇÃo dE MáQUiNaS E VEÍcUloS, dESTiNadoS a aTENdEr aS 
NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - 
SSaM. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala da 
cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
- SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 864461

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo PreseNciaL srP 
Nº 063/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 22.893/2022-PMM -cEl/
SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE BoMBaS iNJEToraS, BicoS iNJETorES, BoMBaS aliMENTadoraS E 
BoMBaS HidraUlicaS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE aGricUlTUra, conforme Edital e seus anexos. adjudica e Homo-
logado as empresas: caValcaNTE & da SilVa coMErcio dE PEÇaS E SErVi-
ÇoS MEcaNicoS lTda, cNPJ: 41.740.295/0001-10, vencedora dos iTEMS: 01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, no 
valor total de r$ 278.360,00 (duzentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta 
reais), lEoNardo do NaSciMENTo doS SaNToS, cNPJ: 46.360.649/0001-14, 
vencedora dos iTENS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32,33 ,34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, no valor total de r$ 
248.342,00 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais) 
Pelo que ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado final. Marabá - PA, 04.10.2022, 
José Nilton de Medeiros - secretário Municipal de administração.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 093/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: Pre-
GÃo PreseNciaL srP Nº 063/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 
22.893/2022-PMM -cEl/SEVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BoMBaS iNJEToraS, BicoS iNJETorES, BoMBaS 
aliMENTadoraS E BoMBaS HidraUlicaS, Para aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. Empresas: caVal-
caNTE & da SilVa coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS MEcaNicoS, cNPJ: 
41.740.295/0001-10, vencedora dos iTENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, no valor total de r$ 278.360,00 (du-
zentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais), lEoNardo do NaSci-
MENTo doS SaNToS, cNPJ: 46.360.649/0001-14, vencedora dos iTENS 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ,32, 33 ,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, no valor total de r$ 248.342,00 (duzentos e quarenta e oito 
mil, trezentos e quarenta e dois reais). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal 
de administração - Unidade Gestora da Secretaria Municipal de administração. 
Vigência: 12 meses. assinatura: 27/09/2022 - José Nilton de Medeiros - se-
cretário Municipal de administração.

Protocolo: 864463

coNtrato adMiNistratiVo Nº 492/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 065/2022-cPL/PMM. objeto do con-
trato: constitui objeto a aquisição de materiais de expedientes, papelaria, 
pen drive e cd/dVd, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e demais unidades vinculadas Empresa: r E rocHa coMErcio E 
SErVicoS lTda, inscrita no cNPJ sob N° 07.984.683/0001-08. Valor: r$ 
19.484,72 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e 
dois reais). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção Se-
cretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica 
de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente 
- SaMU, 192 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 
10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente - SaMU 192 e 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento de 
despesas 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 13 de 
outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal 
de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 493/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 065/2022-cPL/PMM. objeto do con-
trato: constitui objeto a aquisição de materiais de expedientes, papelaria, pen 
drive e cd/dVd, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
e demais unidades vinculadas Empresa: coMErcial Jr EirEli, inscrita no cNPJ 
sob N° 10.459.614/0001-90. Valor: r$ 10.936,75 (dez mil novecentos e trinta 
e seis reais e setenta e cinco centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 
2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa 
atenção Básica de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento 
Móvel Urgente - SaMU, 192 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epi-
demiológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente - SaMU 
192 e 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Ele-
mento de despesas 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 
13 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Munici-
pal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 864464

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 26.102/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 073/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global). data da Sessão: 03/Nov/2022 - 15:00h (horário local). obje-
to: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErVi-
ÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTENcia 
Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac, localiZada Na 
aGrÓPoliS do iNcra, Bairro aMaPá, NUclEo cidadE NoVa, MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala 
da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas 
- SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro 
da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 864465

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 092-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 22.845/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para 
aTENdEr aS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE (UBS) da SEcrETaria MUNi-
ciPal dE SaÚdE. UaSG: 927495 onde sagraram vencedoras as empresas: 
UNiTY iNSTrUMENToS dE TESTE E MEdicao lTda inscrita no cNPJ sob nº 
01.808.192/0001-20, vencedora do item: 12 perfazendo o valor total de r$ 
3.000,00 (Três mil reais), roSaNGEla SoarES SardiNHa corNETTa ins-
crita no cNPJ sob nº 02.605.669/0001-32, vencedora do item: 01 e 02 per-
fazendo o valor total de r$ 4.240,90 (Quatro mil duzentos e quarenta reais 
e noventa centavos), K.c.r. iNdUSTria E coMErcio dE EQUiPaMENToS 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 09.251.627/0001-90, vencedora do item: 04 
perfazendo o valor total de r$ 6.420,00 (Seis mil quatrocentos e vinte reais), 
coMBraS coMErcial dE MaTErial PErMaNENTE E dE coNSUMo lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 18.873.549/0001-56, vencedora do item: 10 perfa-
zendo o valor total de r$ 10.531,20 (dez mil quinhentos e trinta e um reais 
e vinte centavos), ilMa cHaVES PErEira 74191209604  inscrita no cNPJ 
sob nº 19.026.964/0001-37, vencedora do item: 29 perfazendo o valor total 
de r$ 6.900,00 (Seis mil novecentos reais), P G liMa coM EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 23.493.764/0001-61, vencedora dos itens: 05, 07, 08, 09, 
15, 17, 19, 27, 28 perfazendo o valor total de r$ 56.424,71 (cinquenta e 
seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), QUi-
cKBUM E-coMMErcE - EirEli inscrita no cNPJ sob nº 30.323.616/0001-64, 
vencedora do item: 20 perfazendo o valor total de r$ 392,00 (Trezentos e 
noventa e dois reais), dElca arTiGoS MEdicoS lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 31.940.808/0001-82, vencedora dos itens: 03, 06, 18 perfazendo o valor 
total de r$ 17.972,00 (dezessete mil novecentos e setenta e dois reais), 
BraSil dEVicES EQUiPaMENToS HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 34.680.592/0001-51, vencedora do item: 16 perfazendo o valor total 
de r$ 4.710,00 (Quatro mil setecentos e dez reais), aNdEroX coMErcio 
aUdioViSUal lTda inscrita no cNPJ sob nº 37.348.536/0001-02, vencedora 
do item: 31 perfazendo o valor total de r$ 7.000,00 (Sete mil reais), GTMEd 
diSTriBUidora dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS HoSPiTalarES E odoN-
ToloGicoSlTd inscrita no cNPJ sob nº 39.707.683/0001-57, vencedora dos 
itens: 25, 26 perfazendo o valor total de r$ 22.400,00 (Vinte e dois mil qua-
trocentos reais), loNdriHoSP iMPorTacao E EXPorTacao dE ProdUToS 
MÉdico HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 42.650.279/0001-07, 
vencedora dos itens: 22, 32 perfazendo o valor total de r$ 6.570,00 (Seis 
mil quinhentos e setenta reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 
13/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - Secretaria Municipal de Saúde 
- sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 864466

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
eXtrato de terMo aditiVo. 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 2021/10.14.001-SEPlaN/PMM. 
contratante: Município de Mocajuba. ordenador de despesas: cosme Mace-
do Pereira. contratada: Nobe Software de Gestão integrada ltda Me, cNPJ 
nº 14.108.730/0001-15. objeto: Prorrogação de prazo de vigência contra-
tual de 12 (doze) meses. Vigência: 14 de outubro de 2022 a 14 de outubro 
2023. fundamentação legal: art.57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura 
14/10/2022.

Protocolo: 864467

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 37/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para aquisição de 
Veículos Utilitários, Tipo Pick Up, Zero Quilometro, destinados a atender as 
demanda da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Novo 
Progresso/Pa, através do convênio nº 001/2021/Seaster. Tipo: Menor preço 
por item. data da abertura: 04/11/2022 ás 08h00min. local: o pregão ele-
trônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional 
de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encon-
tram se disponíveis no endereço eletrônico acima.

PreGÃo eLetroNico Nº 38/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada 
Para realização de Show Pirotécnico, incluindo o fornecimento de fogos de 
artifício, Serviços de Manejo, Montagem e Bláster, Para o Evento reveillon 
2022/2023, destinado a atender o Municipio de Novo Progresso/Pa. Tipo: 
Menor preço por item. data da abertura: 04/11/2022 ás 11h00min. local: o 
pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa 
Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos 
encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Scheila Luiza La-
vall - Pregoeira.

Protocolo: 864468

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220474
oriGeM: arP 016 - PreGÃo Nº Pe  022/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: N. S. GUSMao JUNior EirEli
cNPJ: 12.913.674/0001-66
oBJETo.......: fornecimento de materiais de construção para manutenção de 
bens imóveis, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 141.763,36 (cento e quarenta e um mil, setecentos e 
sessenta e três reais e trinta e seis centavos).
ProGraMa dE TraBalHo…: Exercício 2022 atividade, 2.060, 2.051, 2.073 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 13 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira

Protocolo: 864472

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preço Nº TP 011/2022-
fME. Tipo: menor preço global. objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de engenharia obras de construção do auditório da 
EMEi Pequeno Polegar a 22 km da sede do município de Pacajá/Pa, conforme 
especificações apresentadas nos anexos e Projetos Básico/Executivo. Abertu-
ra: dia 03/11/2022, às 08h00Min, na sede da Secretaria Municipal de Educa-
ção - localizada na av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na 
Sala do Setor de licitação. consultas: o inteiro teor do Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos pelo site do portal da transparência do município ht-
tps://pacaja.pa.gov.br e pelo mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://geoobras.
tcm.pa.gov.br. Pacajá/Pa, 06 de outubro de 2022. Mark Jonny santos silva, 
secretário Municipal de educação.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preço Nº TP 014/2022-
fME. Tipo: menor preço global. objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de engenharia obras de construção da EMEf Zumbi 
dos Palmares a 170 km da sede do município de Pacajá/Pa, conforme espe-
cificações apresentadas nos anexos e Projetos Básico/Executivo. Abertura: 
dia 03/11/2022, às 14h00Min, na sede da Secretaria Municipal de Educação 
- localizada na av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na 
Sala do Setor de licitação. consultas: o inteiro teor do Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos pelo site do portal da transparência do município ht-
tps://pacaja.pa.gov.br e pelo mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://geoobras.
tcm.pa.gov.br. Pacajá/Pa, 06 de outubro de 2022. Mark Jonny santos silva, 
secretário Municipal de educação.

Protocolo: 864473
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MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220473
oriGeM: arP 016 - PreGÃo Nº Pe  022/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: cENTro ElETrico lTda
cNPJ: 30.590.099/0001-90
oBJETo.......: fornecimento de materiais de construção para manutenção de 
bens imóveis, destinado ao atendimento de demandas da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 26.503,30 (vinte e seis mil, quinhentos e três reais 
e trinta centavos).
ProGraMa de traBaLHo…: Exercício 2022 atividade, 2.060, 2.051, 2.073 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 13 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 864470

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

editaL de citaÇÃo de eX-serVidor
o Presidente da comissão de Processo de sindicância, designada pela 
Portaria nº 2226 de 05 de setembro de 2022, do ilmo. Sr. Secretário Municipal 
de Educação, publicada em 13 de setembro de 2022, no uso de suas atribui-
ções, e tendo em vista o disposto no artigo 228, da lei Municipal nº 4.231/02 
– Estatuto dos Servidores Públicos, ciTa pelo presente Edital a Senhora Maria 
Silvana de faria Sousa, Ex-Secretária Municipal de obras, para no prazo de 15 
(quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na sala da comissão de 
Processo de Sindicância, Localizado a Rua Araguaia, 161, Bairro Da Paz, a fim de 
prestar Esclarecimento dos atos e fatos nos autos do referido Processo.

Parauapebas-Pa, 04 de outubro de 2022.
Noemea Rodrigues da Rocha-Presidente

Protocolo: 864018

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

editaL de citaÇÃo de eX-serVidor
o Presidente da comissão de Processo de sindicância, designada pela 
Portaria nº 2226 de 05 de setembro de 2022, do ilmo. Sr. Secretário Municipal 
de Educação, publicada em 13 de setembro de 2022, no uso de suas atribui-
ções, e tendo em vista o disposto no artigo 228, da lei Municipal nº 4.231/02 
– Estatuto dos Servidores Públicos, ciTa pelo presente Edital o Senhor raimundo 
Honório de Queiroga, Ex-Secretário Municipal de obras, para no prazo de 15 
(quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na sala da comissão de 
Processo de Sindicância, Localizado a Rua Araguaia, 161, Bairro Da Paz, a fim de 
prestar Esclarecimento dos atos e fatos nos autos do referido Processo.

Parauapebas-Pa, 04 de outubro de 2022.
Noemea Rodrigues da Rocha-Presidente

Protocolo: 864015

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de LicitaÇÃo 

A Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna público que se fará realizar o 
Pregão Presencial - SrP n°9/2022-250806, tipo menor preço por item, aber-
tura dia 27/10/2022, às 09:00hmin, horário local. objeto: registro de Preço 
Para Eventual contratação de Empresa Para aquisição de Peças automoti-
vas, Para atender as Necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal 
de Prainha.,retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de 
Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planal-
to - Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com 
e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. davi Xavier 
de Moraes - Prefeito Municipal.
A Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, através da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMEd, torna público o Edital da cHaMada PUBlica n° 
002/2022-SEMEd, Para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura do 
empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de 
alimentação Escolar. data e local para entrega dos envelopes: entre 18/10 
a 07/11 de 2022, das 08:00h às14:00h, na Sala de licitação da Prefeitura 
Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bair-
ro Jardim Planalto. abertura dos envelopes dia 08/11/2022, às 09:00h min, 
horário local. retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim 
Planalto - Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.
com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. Narley 
sagia de azevedo dib - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 864474

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
eXtrato de coNtrato

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-008 PMrP
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
planejamento, organização, coordenação e execução de concurso público 
destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de 
cargos de provimento efetivo para nível fundamental e superior  do quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal de rondon do Pará compreendendo a elabo-
ração do edital de divulgação e anexos, inscrição, confirmação da inscrição, 
elaboração, impressão, aplicação e correção da prova objetiva, aplicação de 
prova prática e  divulgação do resultado final do concurso Data de assinatura: 
13/10/2022. contratante: Prefeitura Municipal de rondon do Pará. contrata-
da(o): fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa-fadESP  
inscrita no cNPJ sob o nº 05.572.870/0001-59 contrato nº 20220548 não 
gerando receita e nem despesas para o Município de rondon do Pará em 
retribuição aos serviços contratados; fundamentação: artigo 24, inciso Xiii, 
da lei nº 8.666/93.

serViÇo aUtoNoMo de 
ÁGUa e esGoto de roNdoN do ParÁ

eXtrato de coNtrato
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-008 PMrP

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
planejamento, organização, coordenação e execução de concurso público des-
tinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de car-
gos de provimento efetivo para alfabetização, nível fundamental e médio do 
quadro de pessoal do Serviço autônomo de água e Esgoto-SaaE compreen-
dendo a elaboração do edital de divulgação e anexos, inscrição, confirmação 
da inscrição, elaboração, impressão, aplicação e correção da prova objetiva, 
aplicação de prova prática e  divulgação do resultado final do concurso Data 
de assinatura: 13/10/2022. contratante: Serviço autônomo de água e Esgo-
to-SaaE contratada(o): fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da 
PESQUiSa-fadESP  inscrita no cNPJ sob o nº 05.572.870/0001-59 contrato 
nº 20220005 não gerando receita e nem despesas para o Serviço autônomo 
de água e Esgoto-SaaE em retribuição aos serviços contratados; fundamen-
tação: artigo 24, inciso Xiii, da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 864475

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de aLteraÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 002/2022-tP/seMsa
Processo Nº 001.15092022-tP 

o Presidente da comissão de licitação designado pela Portaria nº 157/2022, 
de 19/08/2022, vem por meio deste coMUNicar aos interessados a alte-
ração da data de abertura da Tomada de Preço em epígrafe, nos seguintes 
termos: a sessão pública da Tomada de Preço nº 002/2022-TP/SEMSa que 
estava programada para ser realizada no dia 28/10/2022, devido ao feriado 
será realizada 31/10/2022, às 09h00. ficam mantidas todas as condições do 
Edital e seus anexos. cezar caetano da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 864477

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos N° 002/2022 - seMiNFra

objeto: construção de Praças na região do lago Grande, no Município de 
Santarém-Pa. data da abertura: 04 de Novembro de 2022. Horário: 10:00 
h. local: Sala de licitação (Nlcc) SEMiNfra. o edital poderá ser retirado do 
site da PMS - www.santarem.pa.gov.br. documentação técnica poderão ser 
obtidos na SEMiNfra/Nlcc, no horário de 9:00 h às 12:00h. informações e 
esclarecimentos através do e-mail: convenio.seminfra@santarem.pa.gov.br.

Santarém (Pa), 17 de outubro de 2022.
ana Flávia Lopes Ferreira

Presidente da comissão
Protocolo: 864478
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNic. de iNFraestrUtUra-seMiNFra

eXtrato do coNtrato Nº 056/2022- seMiNFra - origem: concorrên-
cia Pública nº 005/2022 - SEMiNfra - contratante: PMS/Secretaria Municipal 
de infraestrutura - contratado: coNSTrUTora NorTE do TaPaJoS. objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a PaViMENTaÇÃo da aV. 
doM frEdErico coSTa, ENTrE a rUa MariNGá E rUa c, NESTa cidadE dE 
SaNTarÉM-Pa. Valor: r$ 13.399.502,46 (treze milhões, trezentos e noventa e 
nove mil, quinhentos e dois reais e quarenta e seis centavos). dotação orçamen-
tária: convênio nº 201/2022-SEdoP e da dotação orçamentária da PMS/SEMiN-
fra 26.451.0010.1.011 - 4.4.90.51.00.00. Vigência do contrato: 10.10.2022 a 
10.06.2023. Prazo de Execução: 6 (seis) meses a contar da ordem de Serviço. 
ordenador de despesas: daniel Guimarães simões.

Protocolo: 864479

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 051/2022/NLcc/seMiNFra
o secretário Municipal de infraestrutura, do município de Santarém - 
Pa, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 
67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. coNSidEraNdo: art. 67 da lei 
8666/93. rESolVE: arT. 1º - ficam constituídos como integrantes da equipe 
técnica de fiscalização do Contrato contratação de empresa para execução 
dos serviços técnicos especializados de engenharia, para supervisão técnica, 
elaboração de projetos e controle tecnológico no município de Santarém, o: 
Sr. Tiago dos Santos furtado, assessor Técnico de Engenharia i, matricu-
la 63616; Sr. rafael Queiroz reis, matricula 83407; Sr. Saulo couto Sales, 
matricula 87363; Sr. felipe da rocha aguiar, matricula 89339; Sr. rodrigo 
Willers Moreira, matricula 90373; Sr. lucas Miranda Neves, matricula 90479; 
Sr. anderson Jorge Guimaraes carneiro, matricula 70891; Todos lotados nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - as atribuições 
desta equipe técnica de fiscalização são estabelecidas nos parágrafos 1º e 2º 
do art. 67 da lei 8.666/93. arT. 3º - Esta Portaria produz efeito na data de 
sua publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE 
E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.

Santarém, 11 de outubro de 2022.
daNieL GUiMarÃes siMÕes

Secretário Municipal de infraestrutura
Protocolo: 864481

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022 - seMsa 
objeto: aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes Para Ubs Zonas 
rural, Urbana e região de rios, Pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, 
conforme especificações constantes no Edital, no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das 
propostas: 17/10/2022 a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. abertura das propostas: 31/10/2022 às 9h no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 864482
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico srP Nº 07/2022-PMsN  

Proc. adMiNistratiVo Nº 02508001/22  
Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-250801

o Município de santarém Novo, através da Prefeitura Municipal, torna pú-
blico que às 10:00h do dia 01/11/2022, realizará licitação, Pregão Eletrônico 
SrP, tipo menor preço por item, para a coNSTiTUiÇÃo dE rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS ESPEcialiZadaS No forNE-
ciMENTo, faBricaÇÃo E iNSTalaÇÃo dE MÓVEiS PlaNEJadoS, dE forMa 
ParcElada, Para aTENdEr aS NEcESSidadES BáSicaS da PrEfEiTUra 
MUNiciPal, dEParTaMENToS, SEcrETariaS E fUNdoS, dESTE MUNicÍPio, 
a realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002, 
decreto Nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, subsidiada pela lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://santaremnovo.
pa.gov.br/ , https://www.tcm.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da 
Prefeitura, na rua frei daniel Samarate, complexo administrativo, nº 128, 
centro, deste Município - cEP: 68.720-000, a partir da publicação deste aviso, 
no horário de expediente das 08:00hs às 12:00hs. informações: pmsn.licita@
gmail.com. Thaylo Pires do Nascimento-Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 864483

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM  
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNicoNº00067/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 

por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE BoTiJÕES E rEcarGa dE GáS, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS aGrEGadoS do MUNi-
cÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 31/10/2022 às 08:00 
horas no sistema  comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.comprasnet.gov.
br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) loca-
lizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/Pa, 
cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs,a partir 
da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00068/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 
por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇao dE MaTEriaiS TEcNicoS dE USo EM SaUdE E corrElaToS, 
Para SUPriMENTo daS dEMaNdaS oriUNdaS doS SErViÇoS dE aTEN-
Çao PriMaria E HoSPiTalar, da rEdE MUNiciPal dE SaUdE dE Sao do-
MiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e 
documentos de habilitação será no dia 31/10/2022 às 11:00 horas no sistema 
comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdoca-
pim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licita-
caosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, 
sala da comissão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro 
Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos 
dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL-PreGoeira

Protocolo: 864484

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtratos de reGistros de PreÇoss 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-021 do tipo Menor Preço por item, cujo 
o objeto é o registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais 
permanentes (grupo gerador) para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Educação do Município de São Sebastião da Boa Vista. - 
Pa. conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de 
referência, tendo como detentora de ata de registro de Preço Nº 035.2022/
cPl a empresa: ludimaquinas comercio de Maquinas E Pecas Eireli,cNPJ: 
34.451.424/0001-94, com valor total registrado de r$ 484.839,78. o valor 
total registrado na ata de registro de Preço é de r$ 484.839,78. Validade da 
ata: 12 meses. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-020 do tipo Menor Preço por item, cujo 
o objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios 
utilizados para o consumo de alimentação escolar (kit-escolar) em atendi-
mento aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de 
São Sebastião da Boa Vista- Pa , conforme especificações e quantidades es-
timadas constantes no Termo de referência, tendo como detentora de ata de 
registro de Preço Nº 034.2022/cPl a empresa Maria francinete Tapajos Eireli 
cNPJ: 34.741.666/0001-12, com valor total registrado de r$ 75.250,00. o 
valor total registrado na ata de registro de Preço é de r$ 75.250,00. Validade 
da ata: 12 meses. Nelucy e silva de souza - Pregoeira.

Protocolo: 864485

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 043/PMs/2022
toMada de PreÇos Nº 006/PMs/2022

eXtrato do coNtrato Nº 043/PMs/2022
coNtrataNte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia, inscrita no cNP-
J(Mf) sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à rUa dália, Nº 77, cENTro, 
SaPUcaia - Pará.
coNtratada: coNSTrUTora iNdUSTrial MadEira EirEli - EPP, inscrita 
no cNPJ: 00.488.605/0001-73, estabelecida à aV. BraSil, Nº 1873, alTo 
ParaNa, rEdENÇÃo - Pa, cEP: 68.550-325.
oBJeto - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE coNSTrUÇÃo do ParQUE EcolÓGico 
DE SAPUCAIA/PA, localizado na avenida flor da mata, zona urbana da sede 
do município, para cumprir com o Termo de Convênio nº 263/2022, firmado 
entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas e 
o Município de Sapucaia/Pa, conforme o projeto, as planilhas e o cronograma 
financeiro, que passam a fazer deste instrumento contratual parte integrante.
PreÇo - o coNtrataNte pagará à coNTraTada, à importância global 
licitada de r$ 2.855.687,09 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, 
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seiscentos e oitenta e sete reais e nove centavos), conforme planilha apre-
sentada pela coNTraTada.
PaGaMeNto e ViGÊNcia: o pagamento será efetuado mensalmente, con-
forme laudo de Medição dos Serviços Prestados, emitido pela Prefeitura Mu-
nicipal de Sapucaia, de acordo com a disponibilidade financeira.
•  O prazo de VIGÊNCIA DO CONTRATO É de 210 (Duzentos e dez) dias con-
secutivos, após emissão da ordem de serviço.
•  O prazo de EXECUÇÃO DA OBRA é de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.
doS rEcUrSoS:
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07.101.15.451.1489.7608
NaTUrEZa dE dESPESa: 444042
foNTE ESTadUal: 0101/0301
No Valor dE: 2.749.726,73 (doiS MilHÕES, SETEcENToS E QUarENTa E 
NoVE Mil, SETEcENToS E ViNTE E SEiS rEiaS E SETENTa E TrÊS cENTaVoS)
UNidadE orÇaMENTária: 01 - PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia
fUNÇÃo: 04 - oUTraS dESPESaS dE caPiTal
ProGraMa: 2.237- coNSTrUÇÃo do ParQUE UrBaNo EcolÓGico MUNiciPal
ElEMENTo dE dESPESa: 449051- oBraS E iNSTalaÇÕES
No Valor dE: 114.571,95 (cENTo E QUaTorZE Mil, QUiNHENToS E SE-
TENTa E UM Mil rEaiS E NoVENTa E ciNTo cENTaVoS).
GARANTIA CONTRATUAL: A CONTRATADA deverá prestar garantia da fiel 
execução dos compromissos ajustados no presente contrato, a contratada 
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste 
contrato, cujo valor é de r$ 142.784,35.

daTa da aSSiNaTUra: 07 de outubro de 2022.
...............................................................................

PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia - Pará.
Wilton Miranda de Lima - Prefeito Municipal

coNTraTaNTE
Protocolo: 864486

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-0510001 
tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço global. 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para exe-
cução de recuperação de estradas vicinais no ramal do Ubim, zona rural do 
município de Tomé-Açu / PA, conforme especificações contidas no Edital e 
anexos. data de abertura: 01/11/2022 às 09:00h. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na sala de reuniões da cPl, no Mural de licitações/
TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane 
lima Batista - Presidente da cPl/PMTa - Tomé-açu / Pa

PreGÃo PreseNciaL - srP Nº 9/2022-1909001 
tipo menor preço. rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada  Para aQUiSiÇÃo dE MaGUEiraS HidraUlicaS E coNEXÕES, 
Para aTENdEr aS dEMaNdaS da  SEcrETaria dE TraNSPorTE, oBraS E 
UrBaNiSMo do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU. data de abertura: 27/10/2022 às 
08:30 h, a sessão será realizada na Sala de reuniões da comissão Permanente 
de licitação - cPl, localizada na av. Três Poderes, 738, centro, Tomé-açu-Pa, 
cep: 68680-000. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de 
licitações/TcM-Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br. - 
MÁrcia HeLeNa Moreira Leite - Pregoeira.

Protocolo: 864487

.

.

ParticULares
.

WiLsoN FaBricio caMPos de sÁ Ltda 
cPF 640.806.922-34 

Torna público que recebeu da SEMaS-Pa, aUTEf nº 274084/2022, sob o pro-
cesso nº 4123/2022.

Protocolo: 864490

aNdrÉ LUÍs FoNseca FoNtaNa 
cPF: 751.879.572-87 

Torna público que requereu junto à Secretaria Estadual de meio ambiente 
SEMaS Pa, pedido de licença de instalação/operação para atividade pesquisa 
e extração mineral com Guia de Utilização (GU) no processo 850.884/2019.

Protocolo: 864476

Jose aUGUsto Ferreira Feitosa 
Torna público que recebeu da SEMaS, lar nº 14012/2022 com validade 
18/09/2027 e aUTEf nº 274163/2022 com validade até 20/09/2024, res-
pectivamente, para Plano de Manejo florestal Sustentado na fazenda campo 
Verde, no Município de aVEiro/Pa.

Protocolo: 864492

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar

catHariNa Porto BraViM - FaZeNda trÊs rios 
cPF: 016.470.652-67 

Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 021/2022, para atividade de agricultura e Pecuária da Secretaria Muni-
cipal de ciência, Tecnologia e Meio ambiente - SEcTMa- TailÂNdia-Pa, com 
vencimento 01/08/2027.

Protocolo: 864493

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de atiVidade rUraL - Lar

eLissoN YUtaKa taKaKi - FaZeNda LUcas 
cPF: 685.828.972-00 

Torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar de 
nº 00005/2022, para atividade de Sistema Agroflorestal da SEMMA- Secre-
taria Municipal de Meio ambiente - Tomé-açu -Pa, validade até 12/09/2026.

Protocolo: 864494

.

.

eMPresariaL
.

a eMPresa eco aMaZoNia 
através do seu responsável técnico francis Tiago leite feitosa, torna público 
que requereu à SEMMarH, a licença de atividade rural - lar, para atividade 
de Bovinocultura e agricultura na chácara São João Batista localizado no mu-
nicípio de floresta do araguaia-Pa.

Protocolo: 864496

ParQUe das PaLMeiras eMPreeNdiMeNtos Ltda. 
cNPJ 83.923.045/0001-65 

localizado em Marituba/Pa publica que rEcEBEU da SEMMaS/Marituba a li-
cença de operação Nº 2022/0133 para atividade de cEMiTÉrio.

Protocolo: 864508

163 BeeF iNdÚstria e coMÉrcio de carNes Ltda 
inscrito sob o cNPJ n° 11.610.856/0002-86 

Torna público que solicitou na Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade a renovação da licença de operação para atividade de Matadou-
ro/Frigorífico localizada na Rodovia BR 163, km 1108, M/E CBA/STM, Bairro 
Zona rural, cEP 68193-000, cidade de Novo Progresso, do Estado do Pará.

Protocolo: 864497

deLiMa coMÉrcio e NaVeGaÇÃo Ltda 
cNPJ 05.089.941/001-67 

localizada no município de Belém-Pa, torna público que recebeu da SEMaS, a 
licença de instalação - li nº3302/2022, com validade de um ano p/ atividade 
de instalação portuária dentro ou fora do porto organizado e terminal de uso 
privado para cargas em geral, incluindo perigosas.

Protocolo: 864499

LaMaPa Ltda 
requereu da SEMa/PMa a lo, para produção de madeira laminada, locali-
zando-se no lote 07, St 1, Qd 03, Bairro distrito industrial, ananindeua/Pa. 
Proc. r0532022.

Protocolo: 864500
LaMaPa Ltda 

requereu da SEMa/PMa a lo, para produção de madeira serrada, localizando-
se no lote 07, St 1, Qd 03, Bairro distrito industrial, ananindeua/Pa. Proc. 
r0522022.

Protocolo: 864501

acM iNdÚstria e coMÉrcio de aLiMeNtos Ltda 
cNPJ nº. 44.476.535/0001-09 

Torna público que requereu da SEMMa/anajás, licença de operação - lo, para 
produção de palmito em conserva de sua indústria localizada na margem direita 
do rio anajás, s/n, cEP 68.810-000, Município de anajás, Estado do Pará.

Protocolo: 864502

eXtrato de iNeXiGiBiLidade
Processo: 0310/2022

coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de soUre
coNtratada: L J de M saNtos eireLi, cNPJ nº 31.661.943/0001-99
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
aSSESSoria E coNSUlToria EM liciTaÇÕES E coNTraToS, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE SoUrE/Pa.
dEclaraÇÃo dE iNEXiGiBilidadE: 04/10/2022

JorGe PeiXoto raMos
PrESidENTE da cÂMara
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eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20220009

oriGeM.....................: iNeXiGiBiLidade Nº 0310/2022
coNtrataNte........: cÃMara MUNiciPaL de soUre

coNtratada(o).....: L J de M saNtos eireLi
oBJETo......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria EM liciTaÇÕES E coNTraToS, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE SoUrE/Pa
Valor ToTal................: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2022 atividade 
0101.010310100.2.001 Manutenção da Câmara Municipal  , Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 
3.3.90.39.05, no valor de r$ 30.000,00.
ViGÊNcia...................: 05 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
daTa da aSSiNaTUra.........: 05 de outubro de 2022

Protocolo: 864503

BioredUtor Ltda, 
deteNtora do iMÓVeL FaZeNda BiLBao i e iii 

cNPJ: 27.740.897/0002-27 
localizada a rod. Pa 150, Km 15,8, Vic. Santa rita, faz. Santa ines, S/N, 
Z. r., Goianésia do Pará - Pa, torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a 
autorização para Exploração florestal (aUTEf nº 274143), para Exploração 
Econômica de Madeira e lenha em área de floresta Plantada.

Protocolo: 864504

BioredUtor Ltda, 
deteNtora do iMÓVeL FaZeNda BiLBao i e iii 

cNPJ: 27.740.897/0002-27 
localizada a rod. Pa 150, Km 15,8, Vic. Santa rita, faz. Santa ines, S/N, Z. 
r., Goianésia do Pará - Pa, torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licen-
ça de Atividade Rural (LAR nº 13997/2022), para Reflorestamento em Área 
alterada e/ou Sub-utlizada.

Protocolo: 864505

J.F de s aBdoN -Me
cNPJ Nº 09.102.015/0001-35 

Torna público que recebeu da SEMMa  - BraGaNÇa/Pa a licença de opera-
ção N° 031/2022, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei Municipal 
nº4.035/2009, modificada pelas leis nº 4.131 e nº 4.169/2012,conforme os ter-
mos da resolução, coEMa Nº 162/2021,163/2021 e 165/2021, para TErMiNal 
oU ENTrEPoSTo dE rEcEPÇÃo dE arMaZENaMENTo, coMErcialiZaÇÃo E 
oU friGorificaÇÃo dE PEScado, localizado na rua pinheiro júnior nº100, 
bairro do riozinho, Bragança/Pá, Processo nº 069/2022/SEMMa/PMB.

Protocolo: 864506

Posto ParaNÁ Ltda  
cNPJ: 04.344.941/0001-01 

Torna público o requerimento da renovação da licença de operação, processo 
n º 2021/08751 junto à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade - SEMaS/Pa, referente à atividade de Empresa Transportadora de 
Substâncias e Produtos Perigosos, em anapu/Pa.

Protocolo: 864513

coMÉrcio de coMBUstÍVeis asa BraNca Ltda 
(aUto Posto asa BraNca) 
cNPJ: 03.795.537/0001-83 

Torna público que requereu a renovação da sua licença de operação (Pro-
tocolo n°2022/36459) a SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade do Pará) para a atividade de empresa transportadora de 
substâncias e produtos perigosos (NV 02) localizado na rodovia Pa 150, KM 
33 Zona rural em Nova ipixuna-Pa.

Protocolo: 864510

Js coNstrUtora e MiNeradora eireLi 
(a MetÁLicos MiNeraÇÃo) 
cNPJ: 39.732.244/0003-66 

Torna público que requereu a SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação (Protocolo 
n°2022/36204) para a atividade de comércio atacadista de produtos de extra-
ção mineral localizado na a recanto B Perímetro 41 Vila Três Poderes Estrada 
do r Preto, Zona rural em Marabá-Pa.

Protocolo: 864511
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