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eXecUtiVo
.

.

.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   N° 2.685, de 17 de oUtUBro de 2022
Homologa a resolução 423/2021-coNSEP, de 29 de junho de 2021, do 
conselho Estadual de Segurança Pública, referente ao Plano Estadual de 
Enfrentamento à lGBTifoBia para os anos 2021/2023.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e
considerando a resolução n° 155/2010, do conselho Estadual de 
Segurança Pública, que criou, no âmbito do Sistema de Segurança Pública, 
o comitê Gestor responsável pela operacionalização, desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação do Plano Estadual de Segurança Pública de 
combate à Homofobia;
considerando que a matéria de que trata este decreto foi submetida à 
apreciação e julgamento, merecendo aprovação dos conselheiros presentes na 
363ª reunião ordinária do conselho Estadual de Segurança Pública, realizada 
em 29 de junho de 2021;
considerando que as decisões do conselho Estadual de Segurança Pública 
são expressas por meio de resoluções, que poderão ser submetidas 
à homologação do chefe do Poder Executivo, na forma do art. 26 da 
resolução n° 351/2018-coNSEP, aprovada pelo decreto n° 315, de 20 de 
setembro de 2019,
d E c r E T a:
art. 1° fica homologada a resolução n° 423/2021-coNSEP, de 29 de 
junho de 2021, aprovada pelo conselho Estadual de Segurança Pública, 
referente ao Plano Estadual de Enfrentamento à lGBTifoBia para os anos 
2021/2023.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 18 de maio de 2022.
Palácio do GoVErNo, 17 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

resoLUÇÃo Nº 423/2021-coNseP
EMENTa: PlaNo ESTadUal dE ENfrENTaMENTo À lGBTifoBia / 2021-
2023 (PEE+ lGBTifoBia)
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribuições 
legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com  alterações da lei nº 8906/2019,   
e resolução 351/2018, de 12/12/2018 -  regimento interno do coNSEP, 
homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019 (doE nº 33.989, de 
23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decreto  nº 
1.465,  respectivamente.
considerando que no ano de 2004 consolidou-se o Programa “Brasil Sem 
Homofobia” como proposta adotada pelo Governo federal por meio do 
Programa de ações voltado para a População de lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais - lGBT, e
considerando que no ano de 2007, a Secretaria de Estado de Justiça e 
direitos Humanos, através da diretoria de cidadania e direitos Humanos 
e da coordenação de Proteção à livre orientação Sexual, apresentou ao 
movimento social o Plano Estadual de Segurança e combate à Homofobia;
considerando que nesse sentido, em 2008, a Secretaria de Estado de 
Educação do Pará, através da Portaria 016/2008 - SEdUc, efetivou o direito 
ao uso do Nome Social de Travestis e Transexuais nas Escolas Públicas do 
Estado do Pará;
considerando que em 2008, ocorreu a proposição de criação de um comitê 
com a finalidade inicial de realizar um estudo do Plano apresentado ao 
CONSEP, a fim de adaptá-lo a um Programa de ações para o Sistema de 
Segurança Pública, conforme as diretrizes da resolução nº 119-2008 - 
coNSEP, documento gênese do comitê Gestor;
considerando o desenvolvimento dessas atividades em 2009, ocorreu 
a criação da delegacia de combate aos crimes discriminatórios e 
Homofóbicos; 
considerando a consolidação dessa política, no âmbito da administração 
Pública Estadual em 2010, a Sociedade civil organizada (Sco) local 
apresentou ao Governo do Estado, diversas demandas relacionadas aos 
vários tipos de violências contra a População lGBT e a proposta de criação 
de um instrumento estratégico de intervenção desse fenômeno, a partir da 
estrutura da Segurança Pública do Estado.
considerando que foi nesse diapasão que na 241ª reunião ordinária do 
coNSEP, realizada em 22 de outubro de 2010, foi criado no âmbito do Sistema 
de Segurança Pública, o comitê Gestor do Plano Estadual de Segurança Pública 
de combate à Homofobia, aprovada pelo Plenário do coNSEP, nas reuniões 
ordinárias nºs 191ª e 197ª, realizadas em 15 de dezembro de 2008 e 11 de maio 
de 2009, respectivamente, sendo consolidado com isso a resolução nº 155, 
que no seu art. 1º, estabelece a criação e regulamentação do comitê Gestor, 
responsável pela operacionalização, desenvolvimento, acompanhamento e 
avaliação do Plano Estadual de Segurança Pública e combate à Homofobia;
Considerando finalmente, que a Coordenação do Comitê Gestor do Plano 
Estadual de Segurança Pública de combate à Homofobia, apresentou a 
proposição de criação do Plano de Enfrentamento à lGBTifoBia, tendo 
recebido o protocolo 2020/1023785 e 2021/72410, e juntados ao 

ProcESSo 001/2021, recebeu o parecer favorável emitido pelo conselheiro 
João Paulo carneiro Gonçalves ledo - defensor Público Geral do Estado, 
acatado pela unanimidade dos membros do coNSEP, presentes no Plenário 
da 363ª reunião ordinária, em 29/06/2021,
rESolVE:
art. 1º aprovar o Plano Estadual de Enfrentamento à lGBTifoBia - 
aNo 2021-2023-(PEE+lGBTifoBia), que deverá nortear no âmbito da 
administração do Estado do Pará as ações políticas e afirmativas para o 
segmento de pessoas lGBTQi+, na conformidade que estabelece o art. 
6º, inciso Vii, do regimento interno do conselho Estadual de Segurança 
Pública/coNSEP, resolução nº 351/2018, homologado pelo decreto nº 
315, de 20 de setembro de 2019, na forma, conteúdo e especificidades 
constantes do anexo.
art. 2º aprovar o Plano Estadual de Enfrentamento à lGBTifoBia - aNo 
2021-2023, constitui-se dos seguintes objetivos:
a) aprimorar a participação dos órgãos integrantes no comitê Gestor; 
b) Elaborar Planos de Trabalho anuais;
c) Estabelecer regimento interno ao comitê; 
d) construir propostas de captação de recursos de fontes públicas e privadas.
art. 3º fica criado o Grupo de Trabalho para monitoramento e avaliação 
dos objetivos, estratégias e ações do Plano Estadual de Enfrentamento à 
lGBTifoBia - aNo 2021-2023, todos os dados e informações necessárias 
para acompanhamento do  desenvolvimento do Plano.
art. 4º o Grupo de Trabalho de Monitoramento que alude o artigo anterior 
será coordenado pela vice-presidência do coNSEP e constituída por mais 
quatro (4) integrantes dos entes, sendo dois (2) governamentais e dois 
(2) não governamentais escolhidos entre os membros do comitê Gestor 
do Plano Estadual de Segurança Pública de combate à Homofobia, tendo 
a missão de analisar e emitir parecer  mensal, sobre as ações e atividades 
desenvolvidas,  apresentando-os ao Plenário do Colegiado, e no final do 
exercício de 2021, examinar as possibilidades de alterações do plano para 
o ano seguinte, a serem submetidas  à apreciação do conselho.
art. 5º ocorrendo a necessidade de quaisquer alterações no Plano 
Estadual de Enfrentamento à lGBTifoBia - aNo 2021-2023, deverão ser 
encaminhadas pela coordenação do comitê Gestor do Plano Estadual de 
Segurança Pública de combate à Homofobia, que tombadas em processo, 
com designação de relator, serão  apreciadas e  aprovadas pelo Plenário do 
colegiado, sendo executadas mediante autorização disposta em resolução  
do coNSEP.
art. 6º No relatório anual do GT de combate à Homofobia, deve ser criado 
um item especial com as informações de monitoramento do Plano, relatando 
metas alcançadas, e justificando aquelas, que porventura deixaram de ser 
cumpridas, além de relatar entraves encontrados no decorrer do processo.
art. 7º os recursos para execução do presente Plano serão oriundo das 
fontes previstas no § 2º, art. 11 da resolução nº 351/2018, de 13/12/2018, 
homologada pelo decreto nº 315, de 20 de setembro de 2019.
art. 8º Esta resolução após homologação do chefe do Poder Executivo 
entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário do coNSEP, em 29 de junho de 2021.
UalaME fialHo MacHado

Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

aNeXo da resoLUÇÃo Nº 423/2021 - coNseP 
PLaNo estadUaL de eNFreNtaMeNto À LGBtiFoBia - anos - 
2021-2023-(Pee+ LGBtiFoBia)
1. responsabilidade da produção – comitê Estadual de Plano Estadual de 
combate à Homofobia, ente criado, formado e integrado por entidades 
governamentais e não governamentais representantes da sociedade civil, 
integrantes do segmento lGBTQia+, disposta no art. 1º, da resolução nº 
155, de 22 de setembro de 2010, estabelecendo a criação e regulamentação 
do comitê Gestor, responsável pela operacionalização, desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação do Plano Estadual de Enfrentamento e 
combate à Homofobia;
2. aprovado pelo – conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, 
através da resolução n° 423/2021, de 29 de junho de 2021, aprovada pela 
maioria absoluta dos conselheiros presentes na 363º reunião ordinária do 
colegiado, em 29 de junho de 2021;
3. orientação/Matriz/alinhamento – Programa Nacional de combate à Violência 
e à discriminação contra lGBTQia+ e de Promoção da cidadania Homossexual, 
elaborado pelo Ministério da Saúde/conselho Nacional de combate à 
discriminação;
4. Execução: SEGUP, SEJUdH, PMPa, PcPa, cBM-Pa, SEaP, dPE, ouvidoria 
do SiEdS, representante da Sociedade Paraense de defesa dos direitos 
Humanos e por cinco (5) representantes indicados pelo Movimento lGBT 
do Pará, correspondentes aos segmentos de homossexualidade que o 
integra (lésbica, gay, bissexual, travesti e transexual), através de seus 
comandos, direções e órgãos que os compõem;
5. Acompanhamento/Avaliação/Proposituras: ficará a cargo do Grupo de 
Trabalho para monitoramento e avaliação dos objetivos, disposta no art. 
3º da presente resolução, em um trabalho articulado com setor da SEGUP/
diPrEV encarregado do monitoramento das metas e ações previstas no 
Plano; 
6. realinhamento/alterações do Plano serão propostas pelo GT de 
Monitoramento e encaminhadas pela coordenação Geral do comitê ao 
coNSEP, tombadas em processo, com designação de relator, a serem 
apreciadas/aprovados pelo Plenário do colegiado, autorizadas mediante 
resolução;
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7. detalhamento do (Pee+ LGBtiFoBia) – 2021/2023.
PLaNo estadUaL de eNFreNtaMeNto À LGBtiFoBia – 2021-
2023 - (Pee+ LGBtiFoBia)
VisÃo GeraL 
2004 - consolida-se o Programa “Brasil Sem Homofobia” como proposta 
adotada pelo Governo federal por meio do Programa de ações voltado para 
a População de lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - lGBT 
(sigla da época).
2007 - o forum Paraense de oNG/aids, deu entrada no coNSEP, de 
requerimento da discussão sobre a violência contra os lGBT (sigla da 
época), no âmbito da Segurança Pública;
2008 - Portaria 016/2008 - SEdUc, efetivando o direito ao uso do Nome 
Social de Travestis e Transexuais nas Escolas Públicas do Estado do Pará;
2008 - A criação de um comitê com a finalidade inicial de realizar um estudo 
do Plano apresentado ao CONSEP, a fim de adaptá-lo a um Programa de 
ações para o Sistema de Segurança Pública, conforme as diretrizes da 
resolução nº 119-2008 - coNSEP, documento gênese do comitê Gestor. 
2009 - a criação da delegacia de combate aos crimes discriminatórios e 
Homofóbicos; 
2010 - a Sociedade civil organizada (Sco) local apresentou ao Governo 
do Estado, diversas demandas relacionadas aos vários tipos de violências 
contra a População lGBT (sigla da época), e a proposta de criação de 
um instrumento estratégico de intervenção desse fenômeno, a partir da 
estrutura da Segurança Pública do Estado.
coMBate a LGBtiFoBia
No ano de 2017, membros do comitê Gestor se debruçaram sobre este 
documento com o intuito de revisarem suas nomenclaturas e ações. assim, 
modificações foram realizadas nas siglas e algumas nomenclaturas foram 
alteradas e acrescentadas ao Plano. É a partir daí que o Plano passa a ser 
intitulado Plano Estadual de Segurança Pública e combate à lGBTifoBia 
com destaque para o fenômeno, ampliando o leque de sujeitos expostos 
a esse tipo de violência e garantindo a visibilidade para os segmentos 
destoantes da orientação sexual homossexual e outras mais identidades 
de gênero.
MetodoLoGia
Visão de Presente 1 - aNáliSE SWoT
 implicações para a construção:
● aNáliSE dE aMBiENTE iNTErNo
● (força x fraqueza)
● aNáliSE dE aMBiENTE EXTErNo
● (oportunidades x ameaças)
Visão de futuro 2 - coNSTrUÇÃo dE cENárioS ProSPEcTiVoS
implicações para a construção:
● diaGNÓSTico
● aNTEcEdENTES
● TENdÊNciaS dE PESo
● STaKEHoldErS
MissÃo
O presente plano tem como missão a definição de objetivos e iniciativas 
voltadas ao enfrentamento da lGBTifoBia, de forma participativa entre 
órgãos do Estado e Sociedade civil como forma de convergir esforços para 
a superação da violência e das práticas criminais contra a comunidade 
lGBTi no Estado do Pará.
VisÃo de FUtUro
O presente plano visa ser um instrumento de declaração e afirmação da 
política estadual de enfrentamento à lGBTifoBia, servindo de referência 
para a melhoria da prestação dos serviços públicos e de conscientização da 
sociedade paraense em todas regiões.
os 5 oBJetiVos e iNiciatiVas estratÉGicas
oBJETiVo 01: aprimorar organização do comitê Gestor do Plano;
iE 1.1 - aprimorar participação dos órgãos integrantes no comitê Gestor; 
iE 1.2 - Elaborar Planos de Trabalho anuais;
iE 1.3 - Estabelecer regimento interno ao comitê; 
iE 1.4 - construir propostas de captação de recursos de fontes públicas e 
privadas.
oBJETiVo 02: aprimorar gestão do conhecimento sobre a lGBTifoBia;
E 2.1 - Elaborar diagnóstico situacional periódico de violência com a 
comunidade através de atividades de polícia de proximidade e outras 
fontes além do SiSP; 
IE 2.2 - Estabelecer fluxo contínuo de remessa de dados dos municípios para 
a elaboração de projetos e programas de enfrentamento à lGBTifoBia; 
IE 2.3 - Estabelecer fluxos permanentes para a divulgação dos canais de 
denúncias;
IE 2.4 - Estabelecer fluxo permanente para divulgação de instrumentos 
jurídicos de garantias de direitos à população lGBTi em situação de 
cárcere; 
iE 2.5 - realizar parceria com as redes de ensino, pública e privada, visando 
à promoção de palestras com temas inerentes a temática de sexualidade e 
desigualdade de gênero; 
IE 2.6 - Definir propostas de parceria e IES, entre outras Instituições 
Privadas e do Estado para produção e difusão de conhecimento sobre a 
lGBTifoBia no Pará; 
iE 2.7 - Territorializar estudos estatísticos dos casos de violência contra a 
população lGBTi, por região de integração e municípios do Estado do Pará, 
para auxiliar na criação de ações preventivas.
oBJETiVo 3: ampliar a participação da sociedade civil na consecução do 
Plano;
iE 3.1 - aperfeiçoar a comunicação social do Plano à sociedade civil e aos 
órgãos parceiros; 
iE 3.2 - Estabelecer mecanismos de participação das organizações da 
sociedade civil no desenvolvimento regionalizado das ações do Plano 
Estadual de Enfrentamento à lGBTifoBia; 

IE 3.3 - Identificar as atividades dos órgãos do SIEDS relativas ao 
enfrentamento à lGBTifoBia e alinhar ao calendário das atividades 
programadas pela sociedade civil; 
iE 3.4 - Buscar parcerias da sociedade civil e organizações internacionais; 
iE: 3.5 - fortalecer a aproximação entre o Ministério Público, Judiciário e 
sociedade civil; 
IE 3.6 - Promover maior participação do cidadão na fiscalização, monitoramento 
e controle das ações da administração pública Estadual e federal, apoiada nos 
conselhos Gestores.
oBJETiVo 4: Promover melhoria no atendimento pelos oSP SiEdS; 
iE 4.1 - articular junto a sociedade civil organizada e a SEGUP a realização 
de cursos de capacitação continuada para os oSP; 
iE 4.2 - articular com o instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP, 
a revisão do currículo de formação inicial e contínua dos agentes de 
segurança pública; 
iE 4.3 - cooperar com oSP SiEdS para a melhoria dos indicadores de 
atendimento referente à lGBifoBia, nos termos do objetivo (odS) nº16 (Paz, 
Justiça e Instituições Eficazes).
oBJETiVo 05: Promover ações preventivas ao enfrentamento à violência e 
criminalidade com a inclusão social.
iE 5.1 - Promover a territorialização do Plano Estadual; 
iE 5.2 - reforçar o planejamento das ações estratégicas integradas do 
Governo para os Municípios; 
iE 5.3 - Elaborar Plano de ação voltado ao enfrentamento da violência, da 
criminalidade e da exploração sexual, em especial nos municípios por onde 
passarão o Plano Nacional de logística Portuária e o Projeto de ferrovia/
Ef-170-MT/Pa - ferro Grão; 
iE 5.4 - fortalecer melhorias no regimento prisional semiaberto com 
oportunidades de trabalho e capacitação como medidas de redução de 
pena e reinserção social deste grupo;
iE 5.5 - cooperar no fortalecimento de ações de inclusão social, nos 
termos dos objetivos (odS) nº 10 (redução das desigualdades) mediante 
programas e projetos sociais de acesso a cidadania de direitos.

Protocolo: 865147
d e c r e t o Nº 2682, de 17 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$ 10.304.396,11 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$ 10.304.396,11 (dez Milhões, 
Trezentos e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Seis reais e onze centavos), 
para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011512115088890 - SEdoP 0301 449051 746.605,80
071011548214897642 - SEdoP 0301 449047 6.000,00
071011569514987658 - SEdoP 0301 449051 933.371,30
071011581114997659 - SEdoP 0301 449051 388.709,99
151011339115037590 - SEcUlT 0301 449051 750.000,00
151011339115037591 - SEcUlT 0301 449051 1.000.000,00
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 860.000,00
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319113 140.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 1.720.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319113 280.000,00

401010642215008804 - Polícia civil 0101 339037 330.000,00
672011633112978311 - coHaB 0261 339046 7.000,00

782011957114908698 - faPESPa 6101 339018 84.300,00
782011957114908698 - faPESPa 6101 339020 301.652,52
782011957114908698 - faPESPa 6101 449020 526.347,48

852010612212978339 - cPc 0101 319004 1.710.000,00
901011030215078288 - fES 0349 339030 64.409,02
901011030215078288 - fES 0349 339039 456.000,00

ToTal 10.304.396,11

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto 
correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento 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) 
orçamentária(s) abaixo discriminada(s):
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0301 449051 6.000,00
311010618215027563 - cBM 0301 449051 4.750.000,00

401010618115028836 - Polícia civil 0101 339014 100.000,00
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401010618115028837 - Polícia civil 0101 339039 100.000,00
401010630315028277 - Polícia civil 0101 339030 50.000,00
401010642215008800 - Polícia civil 0101 339036 80.000,00
652012412212978339 - fUNTElPa 0101 319011 1.710.000,00

672011612212978338 - coHaB 0261 339093 7.000,00
782011957114908698 - faPESPa 0101 332041 385.952,52
782011957114908698 - faPESPa 0101 442042 526.347,48

862012678414867575 - cPH 0301 449051 2.068.687,09
901011030115078874 - fES 0349 339030 520.409,02

ToTal 10.304.396,11

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 17 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 2683, de 17 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$ 150.000,00 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$ 150.000,00 (cento e cinquenta Mil 
reais), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

702012266114987656 - codEc 0661 339039 150.000,00
ToTal 150.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício 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, 17 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 2684, de 17 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$ 100.000,00 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 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$ 100.000,00 (cem Mil reais), para 
atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

922012060914918706 - adEPará 0101 339039 100.000,00
ToTal 100.000,00

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, 17 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 865148
errata

No Decreto de 3 de outubro de 2022, publicado no Diário Oficial 
do estado nº 35.140, de 4 de outubro de 2022, página 4, coluna 1, 
que coloca à disposição os Policiais Militares: 3° SGT PM rG 26944 JoSÉ 
roBErTo SilVa XErfaN e o Sd PM rG 41314 ViViaNE do Socorro 
MoraES dE oliVEira. 
onde se lê: art. 1º colocar à disposição da Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária (SEaP)...
Leia-se: art. 1º colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do 
Estado...

Protocolo: 865153

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1396/2022-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° 2022/1316996, de 13 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no dia 13/10/2022.

servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.397/2022-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° 2022/1328228, de 17 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 17 a 18/10/2022.

servidor objetivo
rUidGlaN da SilVa fErrEira, cPf 636.648.102-44, matrícula 

funcional nº 5947106/ 1, asssessor de Gabinete, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, 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, 17 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1398/2022-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° 2022/1328260, de 17 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 17 a 18/10/2022.

servidor objetivo
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 172.903.922-

72, matrícula funcional nº 5952612/1, ocupante do cargo de 
assessor de Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretora de Gestão de logística, 
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, 17 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1399/2022-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° 2022/1309435, de 11 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caSTaNHal/Pa, no período de 12 a 13/10/2022.
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servidor objetivo
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 172.903.922-

72, matrícula funcional nº 5952612/1, ocupante do cargo de 
assessor de Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretora de Gestão de logística, 
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, 17 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 864985

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.395/2022 - crG, de 17 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 441/2022-ccG, 
publicado no doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  o  art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto nº. 1.462 de 12 de abril de 2021;
coNSidEraNdo ainda , o Processo 2022/1328264 de 17/10/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 15 (QUiNZE) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5947872/1 NoEMia fErrEira dE SoUZa 26/03/2020 a 25/03/2021 16/11/2022 a 
30/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 865120
Portaria Nº. 1.207/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022

o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1305033, 
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Brasília/df, no dia 
20 de outubro de 2022, a fim de participar do Evento em parceria entre 
a Embaixada do reino Unido e a Embaixada do Egito – Passagem da 
Presidência da coP-26, em Glasgow, para a coP-27, em Sharm El-Sheikh.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.208/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1289581,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para o rio de Janeiro/rJ , no dia 
25 de outubro de 2022, a fim de participar do Workshop “Onde estamos e 
para onde vamos: construindo uma agenda estratégica de implementação 
do código florestal”, organizado pela Climate Policy Initiative/Pontífica 
Universidade católica do rio de Janeiro – cPi/PUc-rio. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.209/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/1305285,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudeste 
do Pará, a viajar no trecho Marabá/Belém/Marabá, nos dias 11 a 12 de 
outubro de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder para 
tanto 1 e ½  (uma e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.210/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1236171,

r E S o l V E:
i. exonerar aNToNio carloS SoUZa dE oliVEira do cargo em comissão 
de chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 29 de setembro de 2022.
ii. nomear rafaEl lUcaS dE aZEVEdo para exercer o cargo em comissão 
de chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 29 de setembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.211/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1295474,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, VicTor SaNToS aZEVEdo do cargo em comissão 
de assessor Técnico ii, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a contar de 30 de setembro 
de 2022. 
ii. nomear iVoNE MarGarETE alVaro GoMES para exercer o cargo em 
comissão de assessor Técnico ii, código GEP-daS-012.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar de 3 de 
outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.212/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
i. exonerar dEBora SUElY MarTiNS ValENTE do cargo em comissão de 
Coordenador de Reabilitação Profissional, código GEP-DAS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração.
ii. nomear SUZaNa caroliNa alVES dE MoraES NicodEMoS para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador de Reabilitação Profissional, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.213/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1270840,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, THalYS SoarES fEiToSa do cargo em comissão de 
coordenador de Núcleo regional, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, a 
contar de 3 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.214/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº. 2022/1324006,
r E S o l V E:
exonerar THiaGo EUGÊNio NUNES dE alENcar do cargo em comissão 
de agente de inteligência, código GEP-daS-011.3, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 13 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.215/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/1312887,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, iSY adElaidE ValE dE liMa do cargo em comissão de 
assessor administrativo, código GEP-daS-012.3, com lotação no Núcleo 
de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 13 de outubro 
de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº. 1.216/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/1312887,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, MicHEllE criSTiNa TEiXEira da rocHa daNiEl do 
cargo em comissão de assessor de comunicação, código GEP-daS-012.4, 
com lotação no Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a 
contar de 13 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.217/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1320388,
r E S o l V E:
i. exonerar JoÃo JaNUário fUrTado GUEdES do cargo em comissão de 
diretor do Museu da imagem e do Som, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de cultura, a contar de 13 de outubro de 2022. 
ii. nomear TaiNaH MaroJa coUTiNHo JorGE para exercer o cargo 
em comissão de diretor do Museu da imagem e do Som, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de cultura, a contar de 
13 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.218/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1309318,
r E S o l V E:
i. exonerar rENaN BarBoSa da SilVa do cargo em comissão de coordenador 
Geral Estadual de Políticas para o autismo, código GEP-daS-011.5, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 17 de outubro de 2022.
ii. nomear NaYara BarBalHo da crUZ para exercer o cargo em comissão 
de coordenador Geral Estadual de Políticas para o autismo, código GEP-
daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a 
contar de 17 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.219/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2022/1309318,
r E S o l V E:
i. exonerar raYSSa MaTaYoSHi da crUZ fErrEira do cargo em comissão 
de assessor de Políticas para o autismo, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 17 de 
outubro de 2022.
ii. nomear rENaN BarBoSa da SilVa para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Políticas para o autismo, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 17 de 
outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.220/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNSidEraNdo  os termos do Processo nº 2022/1276626,
r E S o l V E:
i. exonerar JEfErSoN NErY MoNTEiro TorrES do cargo em comissão de 
chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública, a contar de 3 de outubro de 2022.
ii. nomear MÔNica GiUSTi rENdEiro para exercer o cargo em comissão 
de chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 3 outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.221/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2022/1276626,

r E S o l V E:
i. exonerar MÔNica GiUSTi rENdEiro do cargo em comissão de chefe 
da divisão de acompanhamento a Unidade assistencial, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a 
contar de 3 de outubro de 2022.
ii. nomear JEfErSoN NErY MoNTEiro TorrES para exercer o cargo em 
comissão de chefe da divisão de acompanhamento a Unidade assistencial, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, a contar de 3 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.222/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 612/2022-GS/SEdEME,
r E S o l V E:
exonerar MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo do cargo em comissão de 
diretor de desenvolvimento da indústria, do comércio e de Serviços, código 
GEP-daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Econômico, Mineração e Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.223/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
i. exonerar JESSica criSTiNa oliVEira MaciEl do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, a contar de 5 de outubro de 2022.
ii. nomear WaNdEr lUiZ SilVa aTaidE para exercer o cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a contar de 5 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.224/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar TYlla TaMY carValHo liMa, assessor Especial i, na Secretaria de 
Estado de comunicação – SEcoM, a contar de 3 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.225/2022-ccG de 17 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar liNdoMar MarcoS doS SaNToS, assessor Especial ii, na Secretaria 
de Estado de comunicação – SEcoM, a contar de 3 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 865154

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 005/2022 – cMG.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: MarTiNS coMÉrcio dE ProdUToS aliMENTÍcioS EirEli, 
cNPJ: 09.370.127/0001-77;
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2022 – cMG/Pa;
fundamentação legal:lei 8.666 de 21 de junho de1993,e suas alterações 
posteriores, lei nº10.520 de 17 de julho de 2002;
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objeto: “contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de 
fornecimento de alimentação”.
Valor Global: r$ 1.516.695,00 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, 
seiscentos e noventa e cinco reais);
dotação orçamentária:

atividade  8407 – operacionalização das ações administrativas;

Natureza da despesa 33.90.39.41 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / fornecimento de 
alimentação.

funcional Programática 04.122.1297.8407
fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

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

Protocolo: 864819

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 507/2022-PGe.G., 13 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
EXclUir, da PorTaria Nº 473/2022-PGE.G., 29.09.2022, as férias 
referentes ao período aquisitivo 2021/2022 da assessora, Paola Scalzo 
freitas, identidade funcional nº 5917145/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 864696
Portaria Nº 521/2022-PGe.G., de 17 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
aUToriZar à servidora Tânia Maria Teixeira Gomes, identidade funcional 
nº 3158500/1, a se afastar de suas funções no período de 31.10 a 
14.11.2022, para gozo de residual de férias 2019/2020, interrompida 
pela PorTaria Nº 011/2022-PGE.G de 19.01.2022, devendo responder 
pelo Cargo de Chefia de Gabinete, a assessora, Rosilene Gomes Mallet, id. 
funcional nº 55589369/4.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 865027

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 522/2022 – PGe. G. 
BeLÉM (Pa), 17 de oUtUBro de 2022.

o ProcUrador-GEral do ESTado,no uso de suas atribuições legais rE-
SolVE:
i – dESiGNar a servidora alessandra Maria Mendonça de oliveira, Técnica 
em Gestão Pública, matrícula nº 54183008/2 para acompanhar e fiscalizar 
o contrato, abaixo discriminado:
coNTraTo Nº 025/2022 – PGE e faBiaNo VillEla doS SaNToS - ME
II - As atribuições de acompanhamento e fiscalização estão insertas na 
cláusula Vii – da fiScaliZaÇÃo do contrato.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 865141

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato: 025/2022 PGe/Pa
origem: Termo de inexigibilidade n° 07/2022 - PGE
Exercício: 2022
data da assinatura: 17/10/2022
Vigência: 10/10/2022 a 31/12/2022.
Valor Global: r$ 5.340,00 (cinco mil, trezentos e quarenta reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.128.1508.8887, 
Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101.
objeto: contratação de empresa para realização de 01 (uma) palestra no 
1° Simpósio de direito ambiental do Pará.

contratada: faBiaNo VillEla doS SaNToS - ME
cNPJ: 12.675.774/0001-00
Endereço: rua Paraguai, n° 46d, conjunto Jardim américa, ananindeua/
Pa, cEP: 67.115-100
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do 
Pará.

Protocolo: 865132

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 016/2018-PGe
data da assinatura: 14/10/2022
objeto: Pagamento da diferença de valores retroativos ao período de 
01/01/2022 a 25/07/2022 referente a repactuação dos valores do contra-
to, com base na convenção coletiva de Trabalho SEac-Pa X SiNElPa 2022 
com registro no MTE nº Pa000194/2022, conforme previsto na cláusula 
oitava do contrato nº 016/2018-PGE.
Valor: o valor será de r$ 20.019,74 (vinte mil, dezenove reais e setenta 
e quatro centavos).
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa: 339037 e fonte de recursos: 0101.
contratada: E B cardoSo - EirEli
cNPJ/Mf nº 34.849.836/0001-87
Endereço: conjunto cohab, Gleba i, rua WE 4, número 386, bairro Nova 
Marambaia, cEP: 66.623-284, Belém-Pa
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 864691

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 07/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do ESTado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 36.921.759/0001-59 e faBiaNo VillEla doS SaNToS - ME, 
pessoa jurídica inscrita no cNPJ sob o nº 12.675.774/0001-00.
do oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa para realização de 01 
(uma) palestra no 1° Simpósio de direito ambiental do Pará, sob exclusiva 
responsabilidade do Sr. fabiano Villela dos Santos.
Valor: r$ 5.340,00 (cinco mil, trezentos e quarenta reais)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii, c/c art. 
13, Vi, da lei federal nº 8.666/93, considerando os serviços técnicos espe-
cializados, de natureza singular, com Jornalista de notória especialização..
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática nº 
25101.03.128.1508.8887, elemento de despesa: 339039, fonte: 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral 
do Estado.
foro: Belém - Estado do Pará.
daTa: 17 de outubro de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 864853

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de Inexi-
gibilidade de licitação nº 07/2022 para realização de 01 (uma) palestra no 
1° Simpósio de direito ambiental do Pará.
Valor: r$ 5.340,00 (cinco mil, trezentos e quarenta reais)
Belém (Pa), 17 de outubro 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 864854

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 515/2022-PGe.G. 
BeLÉM, 17 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1299126.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias 
aos servidores Bruno rodrigues cardoso, diretor, identidade funcional nº 
5953641/1 e Humberto Bezerra Maia filho, coordenador, identidade fun-
cional nº 5132231/5, para participarem da 6ª Edição do EXPoJUd – con-
gresso de inovação, Tecnologia e direito para o Ecossistema da Justiça, no 
período de 25 a 27.10.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Brasília/df
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 864870
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 517/2022-PGe.G., de 17 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de residual de férias referente ao período aquisitivo 
2020/2021, do Procurador do Estado, diogo de azevedo Trindade, 
identidade funcional nº 54196755/1, concedida pela PorTaria Nº 
261/2022-PGE.G., de 30.05.2022, para o período de 07.11 a 22.11.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 864861

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 1072075701/2022-seac
exercício: 2022.
Processo: 2022/291741-seac.

coNtrato: 1072075701/2022-seac.
objeto: contrato administrativo para a contratação de Empresa Especia-
lizada para o fornecimento de Energia Elétrica Para operacionalização e 
funcionamento da USiPaZ de Parauapebas.
fundamentação legal: Este contrato decorre do Processo administrati-
vo 2022/291741-SEac, referente a dispensa de licitação nº. 003/2022-
SEac, na lei federal nº. 8.666/1993 e decreto nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, que institui a modalidade denominada dispensa, para aquisição 
de serviços comuns, e demais exigências previstas no Edital e Termo de 
referência, partes integrantes deste instrumento.
data da assinatura: 26/04/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estrat de Estado de articulação da cidadania
função: 08 - assistência Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza despesa: 339047- Equipamentos e Material Permanente
fonte recurso: 0101000000 - recursos ordinários
ação: 264817 -
Plano interno: 105USc8818c
Valor de r$420.000,00(Quatrocentos e vinte mil reais)
contratada: EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 04.895.728/0001-80.
Endereço: rodovia augusto Montenegro, km 8,5, s/n, bairro coqueiro, cEP 
66.823-010, Belém/Pa.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri.
Secretário de Estado.

Protocolo: 864705

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 138/2022-GaB, de 17 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 2022/343794.
coNSidEraNdo o período de férias regulamentares da servidora Syl-
via Maria Skelding Pinheiro, matrícula nº 633550/2, ocupante do cargo 
de assessor Superior i de 14/10/2022 a 12/11/2022, conforme Portaria 
aGE Nº 093/2022-GaB, de 01/08/2022, publicada no doE Nº 35.064 de 
02/08/2022.
rESolVE
dESiGNar o servidor cristiano Bernardo da cruz lobo filho, matrícula nº 
55588394/3, para responder pela função de assessor desta auditoria Geral 
do Estado - aGE, no período de 14/10/2022 a 12/11/2022, em virtude de 
férias regulamentares da Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 864626

oUtras MatÉrias

decisÃo
Tratam os presentes autos de procedimento de invalidação do contrato nº
008/2022, firmado em 17/05/2022 com a empresa R. Figueiro Pereira e 
cia. ltda., - EPP, cNPJ nº 09.241.070/0001-06, conforme extrato publica-
do no doE nº 34.973, de 18 de maio de 2022, seq. 73, para aquisição e 
instalação de aparelhos de ar condicionado na sede da auditoria-Geral do 
Estado. referido contrato teve origem na ata de registro de Preços relativa 
ao Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP Nº 01/2021 (seq. 14).
Este procedimento teve início em parecer da assessoria jurídica quan-
do instada a se manifestar sobre o pedido da contratada de prorrogação 
de prazo para entrega do objeto contratado. contudo, o Parecer aGE Nº 
109/2022 – GEJUr, seq. 92, não adentrou na análise do tema para o qual 
foi provocado, eis que constatou que por ocasião da assinatura do contrato, 
a contratada havia juntado documentos com prazos de validade vencidos.
diante desse cenário, opinou pela a instauração de procedimento de invali-
dação do contrato nº 008/2022, na forma dos arts. 66, ii e 87 e seguintes 
da lei Estadual nº 8.972/2020.
Em decisão tomada em 02 de setembro de 2022, seq. 94, determinei (a) a
instauração de procedimento de invalidação do contrato nº 008/2022, ante 
a constatação da utilização de documentos inválidos no ato da contratação, 
nos termos dos art. 87 e seguintes, c/c art. 66, inciso ii, ambos da lei Es-
tadual nº 8.972/2020; e (b) a suspensão dos efeitos do referido contrato, 
até a conclusão do procedimento acima determinado.
Em seguida foi exarado o Parecer nº 135/2022, seq. 99, onde foi listado o
rito a ser seguido.
adiante, seq. 100, consta a regular intimação da empresa e nas seqs. 104
e 105, comprovações da remessa da intimação, via postal e por e-mail.
a empresa, por sua vez, manifestou-se na seq. 106, expressando anuência 
ao processo de invalidação.
Na seq. 103, está a manifestação do fiscal do contrato, como recomendado 
na seq. 99.
Seguindo a instrução do processo, foi expedida intimação para a empresa
apresentar alegações finais, seqs. 111 e 112.
a empresa se manifestou na seq. 113, declarando, mais uma vez, sua 
anuência ao processo de invalidação.
Encerrada a instrução, os autos foram para análise da assessoria jurídica, 
que se manifestou na seq. 116, informando que a instrução do processo foi 
regular e que está apto a receber decisão.
feito este breve relatório, passo a decidir:
o objeto do presente processo de invalidação é a constatação de que a 
empresa r. figueiro Pereira e cia. ltda., - EPP, cNPJ nº 09.241.070/0001-
06, utilizou documentos com prazos de validade vencidos, por ocasião da 
contratação realizada em 17/05/2022, para fornecimento e instalação de 
aparelhos de ar condicionado na sede da auditoria-Geral do Estado.
os documentos inservíveis são a certidão de regularidade de Natureza 
Tributária, vencida em 04/05/2022, seq. 22, certidão Negativa Municipal, 
vencida em 30/12/2021, seq. 23, e Certificado de Regularidade do FGTS, 
vencido em 04/04/2022, seq. 25.
o vício do processo foi constatado pelo Parecer aGE Nº 109/2022 – GEJUr, 
seq. 92, exarado para análise do pedido de prorrogação para entrega do 
produto feito pela empresa na seq. 80.
Em face das razões ali expostas acatei a sugestão de invalidar o contrato,
nos termos da decisão constante na seq. 94, sendo iniciada a instrução do 
processo para essa finalidade.
Da leitura atenta dos autos verifico que a empresa tomou ciência do pro-
cesso e a ele não se opôs, conforme se verifica em suas manifestações nas 
seqs. 106 e 113 onde, inclusive, reconhece a falta.
Também verifico a manifestação do fiscal do contrato, seq. 103, onde afir-
ma que “... a empresa r. figueiro Pereira e comercial cia ltda - EPP, 
entregou a evaporadora e condensadora de 18000 BTUs na data de 24 
de agosto de 2022, porém não foi lavrado termo de recebimento. devido 
as certidões estarem vencidas, foi solicitado via whatsapp que a empresa 
fizesse a retirada do objeto nesta AGE, o mesmo foi feito na data de 16 de 
setembro de 2022”.
Portanto, há comprovação de que o contrato não foi cumprido, seja porque 
a empresa não entregou o produto no prazo inicialmente previsto, seja 
porque seus efeitos foram suspensos a partir de 02 de setembro por força 
da decisão que consta na seq. 94.
de tudo o que foi apurado nestes autos, há prova inequívoca da falta da 
empresa, ao utilizar documentos inválidos para mascarar uma suposta re-
gularidade fiscal e possibilitar a contratação. registro que o controle in-
terno da aGE constatou essas irregularidades em duas ocasiões, antes e 
depois da assinatura do contrato, conforme seqs. 67 e 75, mas não foram 
tomadas ou sugeridas providências para correção dos vícios, demonstran-
do, com essa atitude, falta de diálogo entre os setores administrativos, 
controle interno e GEraf (responsável pela formalização do processo li-
citatório), o que é inadmissível sob todos os aspectos, mais ainda quando
expõe o gestor a prática de ato inválido, sujeito a censura dos órgãos de 
controle externo.
desse modo, seja pela atitude da empresa ou pela omissão ou falta de 
iniciativa dos setores competentes da aGE, permitiu-se que o contrato nº 
08/2022 produzisse efeitos até 02 de setembro do ano em curso, quando 
foi suspenso pela decisão na seq. 94. É verdade que nesse período, o con-
trato não foi cumprido conforme atestou o fiscal na seq. 103, e não houve 
desembolso do valor ajustado, o que reduz o prejuízo apenas ao tempo 
desperdiçado.
a empresa, por seu turno, reconhece que cometeu a falta, o que se cons-
tata nas seqs. 106 e 113, quando expressa sua “... anuência à decisão 
proferida pelo excelso Auditor Geral, que encontrou motivação suficiente 
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para invalidação do contrato em epígrafe, tendo em vista as inconsistên-
cias ocorridas na formalização da contratação, ...”.
Portanto, temos o quadro fático delineado da seguinte ordem: (a) utiliza-
ção de documentos com prazo de validade vencidos para formalização da 
contratação; (b) reconhecimento da empresa de que utilizou documentos 
inválidos; (c) registro dos vícios dos documentos pelo controle interno da 
aGE; (d) ausência de providências da GEraf para substituição dos do-
cumentos; (e) assinatura de contrato formalizado com documentos ini-
dôneos; (f) vigência de contrato viciado; e (g) inexistência de prejuízo 
financeiro.
a utilização de documentos com prazos de validade vencidos, como cons-
tatado nesta apuração, ofende os arts. 27, c/c art. 29 da lei federal nº 
8.666/1993, verbis:
“art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, ex-
clusivamente, documentação relativa a:
i - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;
V – cumprimento do disposto no inciso XXXiii do art. 7o da constituição 
federal.
(...)
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, con-
forme o caso, consistirá em:
i - prova de inscrição no cadastro de Pessoas físicas (cPf) ou no cadastro 
Geral de contribuintes (cGc);
ii - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual;
iii - prova de regularidade para com a fazenda federal, Estadual e Munici-
pal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
iV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (fGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Tra-
balho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
Vii-a da consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo decreto-lei no
5.452, de 1o de maio de 1943”.
Nesse sentido, são inválidos os atos administrativos e, por consequência, 
é inválido o contrato e demais atos sequenciais, uma vez que não foram 
cumpridas todas as formalidades legais estabelecidas para firmar o ato 
contratual com o fornecedor, inteligência do art. 66, inciso ii da lei Esta-
dual nº 8.972/2020:
“art. 66. São inválidos os atos administrativos que desatendam os pressu-
postos legais e regulamentares de sua edição, ou os princípios da adminis-
tração, especialmente nos casos de:
(...);
ii - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais”;
ao tomar conhecimento do fato, a empresa se propôs a substituir os docu-
mentos, apresentando outros que demonstravam a regular situação fiscal 
na ocasião da contratação o que, em princípio, demonstraria que a falta 
não foi por má-fé.
Essa hipótese é cogitada no art. 68, caput, da lei n° 8.972/2020, haja 
vista a ausência de lesão ao interesse público e prejuízo a terceiros. con-
tudo, mesmo em se tratando de vício formal e, portanto, sanável, entendo 
pela impossibilidade de convalidar os atos anteriores, eis que o contrato foi 
formalizado com base em documentos inidôneos, os quais mascaram uma 
regularidade que a contratada não possuía, à época (embora estivesse 
regular), sem contar que esse ajuste viciado poderia ter sido executado, 
caso o prazo para entrega do objeto fosse respeitado.
Pelas razões expostas, decido pela invalidação do contrato nº 008/2022, 
firmado entre a AGE/PA e a pessoa jurídica R. FIGUEIRÓ PEREIRA & CIA 
lTda-EPP, cNPJ nº 09.241.070/0001-06, ante a constatação da utilização 
de documentos inválidos na sua formalização.
À GEraf e a GEJUr para as providências relativas ao preparo do ato de in-
validação, tendo em vista que o recurso cabível não tem efeito suspensivo 
(art. 75, caput, lei n° 8.972/2020).
aguarde-se o transcurso do prazo para recurso hierárquico (art. 73, caput,
lei n° 8.972/2020).
dê-se ciência. Publique-se.
Belém, 17 de outubro de 2022.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 864815
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 263 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 que dispõe o parágrafo único do art. 86 da lei nº 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico, firmado 
pelo médico devidamente inscrito no crM sob o nº 14961 e Protocolo: 
2022/1322016.
rESolVE:
coNcEdEr licença Maternidade, a servidora aMaNda loPES laUZid GaN-
TUSS foNTENElE, ocupante do cargo de aSSESSor dE aNaliSE NorMa-
TiVa, identidade funcional nº 5954766/ 2, lotada no Polo ParáPaZ dEaM
aNaNiNdEUa , de acordo com o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 
24/01/1994, em combinação com a Emenda constitucional nº 44 de 09 de 
março de 2009, a contar de 09/10/2022, 180 (cENTo E oiTENTa) dias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 864642

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 020/2022
Processo Nº 2022/1019224

 oBJETo: a locação de imóvel situado na avenida Espírito Santo nº 298-
B, Bairro amapá, em Marabá-Pa, para abrigar as instalações da fundação 
ParáPaZ iNTEGrado MaraBá.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: lEoNardo do coUTo adVoGadoS aSSociadoS ME.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
-funcional Programática: 14.122.1500.8817 – (atendimento integrado de 
crianças, adolescentes e Mulheres em situação de violência).
- Elemento de despesa: 3390-39.10 (outros serviços de terceira – pessoa 
jurídica/locação de imóvel)
- fonte de recursos: 0101 – (recurso do Tesouro)
- ação: 229896
- Pi: 1050008817c
- Valor: r$ 14.122,75.
ViGÊNcia: o contrato será de 60 (sessenta) meses, com início a partir da 
do dia 02/11/2022 e com término em 02/11/2027, nos termos da lei nº 
8.245/91 e lei nº 8.666/93, podendo, por interesse da administração, ser 
prorrogado por períodos sucessivos.
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do decreto federal nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019, da lei Estadual n° 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, e do decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020.
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 865013
..

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 980/2022-daF/sePLad, 
de 17 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° 2022/1176675,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor JoSE oSMar da SilVa raMoS, id. funcional nº 
26050/1, ocupante do cargo de Técnico c, lo tado na coordenadoria de 
Gestão de custos, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02 de 
janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2023, referente ao triênio 06/05/1999 
a 05/05/2002.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865016

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 977/2022-daF/sePLad, 
de 17 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/1325584,
r E S o l V E:
i-dESiGNar a servidora carMEN ElENa dE aNdradE SoUTo, id. fun-
cional nº. 54185350/2, ocupante do cargo de analista de informática B/
assessor Técnico ii, para responder pela diretoria de Tecnologia da infor-
mação, durante o impedimento legal do titular faBio BraGa caValcaNTE, 
id. funcional nº. 57176191/2, no período de 13/10/2022 a 01/11/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865025
Portaria N°. 978/2022-daF/sePLad, 

de 17 de oUtUBro de 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, 
de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 
2022
coNSidEraNdo, o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/1325584,
r E S o l V E:
i-dESiGNar a servidora JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro, id. funcional 
nº. 5915755/3, ocupante do cargo de analista de informática a, para res-
ponder como assessor Técnico ii, durante o impedimento legal da titular 
carMEN ElENa dE aNdradE SoUTo, id. funcional nº. 54185350/2, no 
período de 13/10/2022 a 01/11/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865035

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo: 3º
coNVÊNio: 003/2020

Processo:592632/2019
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
data da assinatura:17/10/2022
Vigência: 18/10/2022 a 17/12/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de SANTARÉM
convenente: francisco Nélio aguiar da Silva
concedente: SEPlad
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 865114

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 975/2022-daF/sePLad, 
de 17 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, 
de 25 de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 
2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1325086, de 14.10.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor alUiZio GUEdES MiraNda id. funcional nº 
55208131/1 ocupante do cargo de coordenador do Núcleo de comunica-
ção, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a 
viajar para Santarém e itaituba/Pa, no período de 18 a 21.10.2022, para 
acompanhar e fiscalizar a Instalação da comunicação visual plotters nos 
referidos municípios.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 864633

FÉrias

Portaria Nº 976/2022-daF/sePLad, 
de 17 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1321150 de 
14/10/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor GEral-
do MaGEla dE cENa dE carValHo loPES id. funcional nº 55587237/1, 
ocupante do cargo de auxiliar operacional B, lo tado na coordenadoria de 
licitação, contratos e convênios – clcc/daf/SEPlad, no período de 21 
de novembro de 2022 a 20 de dezembro de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 13 de julho de 2021 a 12 de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 864886

torNar seM eFeito

Portaria N°. 979/2022-daF/sePLad, 
de 17 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 Processo n°2022/1326487,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 729/2022-daf/SEPlad, de 26 de 
julho de 2022, publicada no doE nº 35.060 de 28 de julho de 2022, que 
concedeu licença Prêmio à servidora Maria dE faTiMa doS rEiS corrEa, 
id. funcional nº. 1490/2, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública 
B, no período de 03/11/2022 a 02/12/2022, referente ao triênio 2013/2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865065
coNcUrso oLHar de serVidor – 3ª ediÇÃo

resULtado FiNaL
a comissão organizadora do concurso olhar de Servidor – 3ª edição, 
considerando as atribuições previstas no item 7.1.E do regulamento do 
Concurso, torna público o resultado final nos seguintes subtemas: Nossa 
gente, Nossa biodiversidade, Nosso patrimônio histórico e cultural e Nossa 
gastronomia, conforme abaixo:

Nossa GeNte

classif. Nome Matrícula

1 EliaS PorTilHo BarroSo 57175143

2 BarBara florENcio da SilVa 57200697

3 EVaNdro aBrEU BarrETo 5950291

4 SUEllE PaiXao rEiS 57195196

5 TUriaNo liNS PErEira NETo 57192563

6 PEdro HENriQUE BEZErra GUErrEiro 5951293

7 PaTricK diNiZ alVES QUiNTEla 5888396

8 ZilMilENE coSTa dE MoraES 5940602

9 NEHEMiaS PEiXoTo SoarES 57222471

10 lUciaNa caMPElo da SilVa 54194104

Nossa BiodiVersidade

classif. Nome Matrícula

1 HaNNa PaTricia alVES PErEira 57198487

2 MoNica aMaral PiEdadE MaraNE 6403728
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3 alaNa Maria fErrEira BorGES 57224169

4 cariNa riBEiro ViaNa 5894995

5 JaciclENE dE SoUZa BraGa 57206568

6 aNdrEa dE NaZarE cElESTiNo da SilVa 5907530

7 GaBriEl dE BriTo SalBE 56766

8 MicHElE da SilVa MalcHEr BiSPo 55585641

9 JadEr MorEira da SilVa 54185849

10 PEdro PaUlo dE SoUZa QUEiroZ 5942921

Nosso PatriMÔNio

classif. Nome Matrícula

1 aNa Maria GoNcalVES do NaSciMENTo 5148235

2 roBErTo carloS SoarES fiGUEirEdo 999966

3 lUcilENE ViaNa dE SoUZa 54190522

4 Mario HENriQUE ValMoNT 57209471

5 aNa KaroliNE doS SaNToS SarMENTo 5958006

6 rodriGo aUGUSTo SilVa dE SoUZa 57223769

7 JoSE MoNTEiro da rocHa JUNior 5957902

8 caMila liMa PaiXao dE oliVEira 5896193

9 GaBriEl PErEZ rodriGUES 5914177

10 iVElENE NaZarE GoNcalVES dE MoUra 57213043

Nossa GastroNoMia

classif. Nome Matrícula

1 PoliaNa raMoS oliVEira 5956515

2 HElio fiGUEirEdo da SErra NETTo 5903228

3 KaMillE fraNcEZ loPES da SilVa 5898534

4 HaYdEE Marcia dE SoUZa MariNHo 8001329

5 rENilda MEdEiroS BorGES dE coNdE 5840562

6 Joao fraNciSco coSTa da coSTa 3540886

7 frEdErico VicENTiNi 57218258

8 MoNica NaZarE rodriGUES fUrTado da coSTa 55208685

9 MicHElli do Socorro raiol da SilVa 57212673

10 lorENa MENa BarrETo rodriGUES 5957055

THaiS fErNaNdES doS SaNToS
Presidente da comissão
claUdia NaZarE MEdEiroS da SilVa
Membro
ailToN PErEira loMBE
Membro
Joao GUilHErME dE liMa
Membro

Protocolo: 865144

Portaria Nº 390, de 17 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando 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 Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 
2022 e, considerando o(s) decreto(s) n° 2683, de 17/10/2022 e nº 2684, 
de 17/10/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 390, de 17 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

adEPará
outras despesas 

correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

codEc
outras despesas 

correntes 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

despesas ordinárias
 0661 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 1.477.760,21 0,00 0,00 1.477.760,21

obras e instalações
 0101 0,00 1.477.760,21 0,00 0,00 1.477.760,21

PolÍTica Social
fHcGV

outras despesas 
correntes 0,00 985.500,00 0,00 0,00 985.500,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 985.500,00 0,00 0,00 985.500,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral
SEcUlT

investimentos 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00
obras e instalações

 0301 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00
SUBordiNadoS ao 

GoVErNo do ESTado
Enc. PGE

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Sentença Jurídica
 0101 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

adEPará
 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

cultura 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00
SEcUlT

 0301 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 155.678,92 0,00 0,00 155.678,92
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SEdoP
 0101 0,00 155.678,92 0,00 0,00 155.678,92

Encargos Especiais 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Enc. PGE

 0101 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Esporte e lazer 0,00 388.709,99 0,00 0,00 388.709,99

SEdoP
 0101 0,00 388.709,99 0,00 0,00 388.709,99

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 1.083.371,30 0,00 0,00 1.083.371,30

codEc
 0661 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

SEdoP
 0101 0,00 933.371,30 0,00 0,00 933.371,30

Saúde 0,00 985.500,00 0,00 0,00 985.500,00
fHcGV

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 985.500,00 0,00 0,00 985.500,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 4.577.760,21 0,00 0,00 4.577.760,21

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 985.500,00 0,00 0,00 985.500,00

0301 - recursos ordinários 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00
0661 - recursos Próprios 

diretamente arrecadado pela 
administração indireta

0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

ToTal 0,00 7.463.260,21 0,00 0,00 7.463.260,21

Portaria Nº 391, de 17/10/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro 
de 2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.186.225,22 (Hum Milhão, cento e oitenta e Seis Mil, 
duzentos e Vinte e cinco reais e Vinte e dois centavos), na(s) dotação(ões) 
da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 
2022, da forma abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011213115088233 - SEdUc 0102 339139 200.000,00
181011442215008799 - SEJUdH 0101 339014 10.800,79

901011030215078878 - fES 0103 335043 975.424,43
ToTal 1.186.225,22

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011213115088233 - SEdUc 0102 339039 200.000,00
181011442215008799 - SEJUdH 0101 335041 10.800,79

901011030215078878 - fES 0103 339039 975.424,43
ToTal 1.186.225,22

iii - 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

Portaria Nº 392, de 17 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 
Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 200.000,00 (duzentos 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 392, de 17 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

SEcTET
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

SEcTET
 0301 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

ToTal 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Portaria Nº 393, de 17 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando 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 
Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 772.000,00 (Setecentos e Setenta e dois 
Mil reais), 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) 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 393, de 17 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEcTET
outras despesas 

correntes 0,00 622.000,00 0,00 0,00 622.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 622.000,00 0,00 0,00 622.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

despesas ordinárias
 0301 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 622.000,00 0,00 0,00 622.000,00

SEcTET
 0301 0,00 622.000,00 0,00 0,00 622.000,00

cultura 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
fcP

 0301 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
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FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0301 - recursos ordinários 150.000,00 622.000,00 0,00 0,00 772.000,00

ToTal 150.000,00 622.000,00 0,00 0,00 772.000,00

Protocolo: 865149

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 188 de 17 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 PaE nº 2022/415213
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 de 
24.01.94, ao servidor lUiZ carloS BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula 
nº 3151662/1, ocupante da função de aUX. oPEr. GraficaS “B” licença 
Prêmio de 60 (sessenta) dias, no período de 17/10/2022 a 15/12/2022, 
referente ao triênio de 01/09/2014 à 31/08/2017.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 865071

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: Portaria aB Nº 3.947, de 10/08/2022

onde se lê: Matricula 505030/1
Leia-se: Matricula5050430/5
(Publicada com incorreção no doe nº 35.074, de 10/08/2022).

Protocolo: 864848
errata de Portaria

N° da Portaria: 782/2022, de 14/10/2022.
onde se lê: no período de 19/10/2022 a 22/10/2022
Leia-se: no período de 17/10/2022 a 22/10/2022
(Publicada com incorreção no doe nº 35.152, de 17/10/2022).

Protocolo: 864734

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 783 de 17 oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1317191 (PaE), de 13/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora Sara Tatiane da Silva alves, 
matrícula nº 5962961/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de 
conselho, a viajar aos municípios de Tailândia/Pa e Moju/Pa, no período 
de 17/10/2022 a 19/10/2022, a fim de organizar a infraestrutura do Cami-
nhão – Unidade Móvel do iGEPrEV e acompanhar o início dos atendimen-
tos aos beneficiários do Instituto.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas 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, 17 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 784 de 17 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1268965 (PaE), de 03/10/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora chaisianne Kellen da Silva oliveira, matrícula 
nº 57227932/2, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada na 
coordenadoria de administração e Serviços, a viajar a cidade de recife/PE, 
no período de 18/10/2022 a 22/10/2022, a fim de participar do Curso In-
tegrado de Execução orçamentária, financeira e contábil na administração 
Pública, promovido pela Esafi – A escola do Servidor Público.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 785 de 17 oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1319661 (PaE), de 14/10/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Marcella Yumi da rocha Takeshita, matrícula 
nº 5948298/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, lotada no 
Núcleo de atenção Psicossocial, a viajar ao município de Mãe do rio/Pa, no 
período de 24/10/2022 a 26/10/2022, a fim de realizar diligências relativas 
ao Processo n° 2021/832684.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas 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, 17 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 786 de 17 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1297216 (PaE), de 06/10/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Sandro carepa dias, matrícula nº 5935782/2, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado no Núcleo de con-
trole interno, a viajar a cidade de curitiba/Pr, no período de 19/10/2022 
a 22/10/2022, a fim de participar do Curso de Gestão e Fiscalização de 
contrato à luz da Nova lei de licitações – lei n° 14.133/2021, promovido 
pelo Grupo JMl – Pessoas, Serviços e Tecnologia.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 17 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 864818

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 1° terMo aditiVo de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo: 47/2021

PreGÃo eLetrÔNico: N° 020/2021
Processo: 2021/673150
data da assinatura: 06/10/2022
Vigência: 13/10/2022 a 12/10/2023
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 
por 12 (doze) meses, com reajuste de 8,73% pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao consumidor amplo – iPca (iBGE) do período 09/2021 a 08/2022 
reivindicado pela coNTraTada.
dotação orçamentária:
• Unidade Orçamentária: 84201- Instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
• Unidade Gestora: 840201 - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará;
• Programa do PPa 2020/2023: - 1297 – Manutenção da Gestão
• Classificação Funcional Programática – 09.122.1297-8338: Operacionali-
zação de ações administrativas
• Fonte de Recursos: - 0261000000: Recursos Próprios Diretamente Arre-
cadados pela administração indireta.
• Nº Da ação: 232399 – Plano interno (Pi): 4120008338c
• Natureza de Despesa: - 339030 – Material de Consumo
contratado: diSNorTE coMErcial - lTda, inscrita no cNPJ nº 
39.819.259/0001-02, com sede na denominado na claudino Barbosa, Nº 
114 Sala a-agrov, Bairro Mocajubinha-Terra alta/Pa, neste ato representa-
do pelo senhor PEdro HENriQUE BarroS.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV
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eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo: 028/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022
data da assinatura: 26/09/2022
Vigência: 26/09/2022 a 25/09/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração de es-
tudo de alM (asset liability Management) determinístico, incluindo, de 
um lado, a macroalocação através da construção da Fronteira Eficiente de 
Markowitz e, de outro, a modelagem de cash flow Matching para a deter-
minação dos vértices de títulos públicos federais para serem adquiridos e 
proteger o Passivo do rPPS gerenciado pelo instituto de Gestão Previden-
ciária do Estado do Pará – iGEPrEV.
o custo global deste contrato administrativo e de r$ 12.700,00 (doze mil 
e setecentos reais).
contratado: ldB coNSUlToria fiNaNcEira lTda - EPP, com sede na rua 
avenida angélica, nº 2.503, conjunto 75, Bairro Higienópolis, São Paulo/
SP, cEP 01227-200, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 26.341.935/0001-25, 
neste ato representado por roNaldo dE oliVEira.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

eXtrato do 1º terMo aditiVo de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo: 046/2021
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 015/2021

Processo: 2021/818698
Vigência: 17/10/2022 a 16/01/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do con-
trato por 03 (três) meses referente ao serviço de fornecimento de 390 (tre-
zentos e noventa) contas de e-mails com capacidade de 5GB e 10GB por 
caixa postal, conforme Proposta comercial nº 0232/2022 da contratada.
• Unidade Orçamentária: 84201 – Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará;
• Unidade Gestora: 840201 – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará;
• Programa do PPA: - 1508 – Governança Pública
• Classificação Funcional Programática: - 09.126.1508-8238: Gestão de 
Tecnologia da
• Informação e Comunicação.
• Fonte de Recursos: - 0261002877: Recursos Próprios Diretamente Arre-
cadados pela
• Administração Indireta.
• Nº da ação: 233756 – Plano Interno (PI): 4120008238C
• Natureza da Despesa - 339140 – Serviços de Tecnologia da Infor. e Com. 
– PJ
• Valor: R$ 8.197,02 (Oito mil e cento e noventa e sete reais e dois centavos)
contratado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, Empresa Pública Estadual, com 
sede na rodovia augusto Montenegro, centro administrativo do Estado, 
Km 10, cEP nº 66820-000, distrito icoaraci, Belém/Pa inscrita no cNPJ/
Mf sob
nº. 05.059.613/0001-18, neste ato representado por MarcoS aNTÔNio 
BraNdÃo da coSTa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 05 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 864992
NotiFicaÇÃo Por editaL

Processo: 2022/929668. Pelo presente edital NoTificaMoS o senhor JoSÉ 
GaSTÃo ValENTE PEiXoTo, Matrícula nº 60534/1, aposentado no cargo 
de investigador de Policia, lotado na Policia civil do Estado do Pará, que 
o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício n° 202203162/
SEGER-TCE, por ocasião da análise do seu processo de inativação, para fins 
de registro, recomendou e este instituto de Previdência acatou a revisão 
da composição de seu benefício, no sentido de retificar o percentual do 
adicional por Tempo de Serviço, de 50% (cinquenta por cento) para 45% 
(quarenta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivocadamente 
utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu 
afastamento para aguardar a aposentadoria, em 23/09/2009. Prazo para 
comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a con-
tar desta publicação.
Belém, 17 de outubro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 864718
eXtrato do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 01/2022
considerando que a administração Pública possui o dever de observar os 
princípios constitucionais, dentre os quais destaco a publicidade, conforme 
o art. 37 da constituição federal, sendo importante a publicação dos atos 
oficiais ligados ao caráter educativo, informativo ou de orientação social;
considerando, dentre outras situações, a necessidade de dar publicidade 
aos atos relativos ao “cENSo doS iNaTiVoS”, razão pela qual é de 
relevante importância que o IGEPREV possa orientar os beneficiários sobre 
como proceder e publicizar os editais de convocação para recadastramento;
Considerando que são necessárias publicações de outros atos oficiais de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, tais como: editais 
de convocação sobre outras matérias, informações sobre pagamentos 
de requisições de pequeno valor – rPV e informes sobre pendências 
documentais;

Considerando que os beneficiários do IGEPREV são idosos, em sua grande 
maioria, é necessário lembrar que se trata de grupo hipervulneráveis, que 
muitas vezes não possuem acesso aos meios de comunicação digitais, como 
as redes sociais. razão pela qual reforçamos o uso de mídias tradicionais, 
como o jornal impresso diariamente e de grande circulação;
considerando que nos termos da lei nº 7.056, de 19 de novembro de 2007, 
a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM é o órgão estadual com a 
finalidade institucional de “formular e coordenar a política de comunicação 
do Governo do Estado, visando à divulgação das ações desenvolvidas 
pelos órgãos da administração Pública direta e indireta, a promoção e 
divulgação interna das ações na administração Pública, a coordenação da 
comunicação pública do Estado, bem como o desenvolvimento de ações de 
democratização e acesso à informação e aos meios de comunicação para a 
população do Estado do Pará”;
considerando que a lei Estadual nº 9.929/21, que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, prevê a 
possibilidade da realização de Termo de Execução descentralizada entre 
órgãos da administração Pública do Estado do Pará;
considerando, ainda, a aplicação do decreto federal nº 10.426/2020 e da 
Lei Federal nº 8.666/93 que diante da ausência de lei estadual específica 
sobre o assunto devem ser aplicadas. 

torNa PÚBLico:
terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 01/2022

Processo: 2022/363075
data da assinatura: 27/07/2022
Vigência: 12 (doze) meses
OBJETO: Repasse de recursos financeiros do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV para a Secretaria de Estado 
de comunicação – SEcoM, objetivando a realização de publicação de atos 
oficiais do IGEPOREV em jornais impressos diários de grande circulação no 
Estado do Pará através da SEcoM. 
UNidadE dEScENTraliZadora: instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará – iGEPrEV.
UNidadE dEScENTraliZada: Secretaria de Estado de comunicação – 
SEcoM.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022. 
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 865150

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 222 de 17 de oUtUBro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/540671,
rESolVE:
dESiGNar, a Servidora Maria SHirlEY MoraES MarTiNS da coSTa, 
matrícula nº. 5949388/2, coordenador, para responder pela diretoria do 
desenvolvimento de Programas Estratégicos em Governança Pública – 
ddPEG, código GEP-daS-011.5 durante as férias do titular HElVio MorEi-
ra arrUda, matrícula nº 5921161/6, no período de 21/11 a 05/12/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Portaria Nº. 223 de 17 de oUtUBro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/540671,
rESolVE:
dESiGNar, a servidora criSTiNa SUEli da SilVa loPES, matrícula nº. 
5901394/1, Especialista em Educação classe ii, para responder pela coor-
denadoria do centro de desenvolvimento de competências e Habilidades 
Profissionais em Governança Pública - CDHP, GEP-DAS-011.4, durante o 
impedimento da titular Maria SHirlEY MoraES MarTiNS da coSTa, ma-
trícula nº 5949388/2, período de 21/11 a 05/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Portaria Nº. 219 de 20 de oUtUBro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/722278,
rESolVE:
dESiGNar a servidora lUciaNa VaNESSa SErra MoNTEiro, matrícula 
nº. 57174425/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para res-
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ponder pela Secretaria de registro e controle acadêmico desta EGPa, códi-
go GEP-daS-011.4, durante as férias da titular VaNia dE NaZarE MaToS 
da cUNHa, matricula nº 51472417/7, no período de 24/10 a 07/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 864735

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do dia 07/10/2022, 
do doe N° 35.145, do ProtocoLo: 862052.

edital 002/2022 eGPa/NPVs de 07 de outubro de 2022. rEGUla-
MENTo - 4 MoSTra dE MÚSica- caNTa SErVidor.
oNde se LÊ: o período das inscrições será de 10 a 17 do outubro de 
2022.
Leia-se: o período das inscrições será de 10 a 22 do outubro de 2022.
Wilson luiz alves ferreira - diretor Geral da EGPa.

Protocolo: 865136

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 200 de 20 de oUtUBro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNoda EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74 da lei n°5.810 de 24 de janeiro 
de 1994; e,
coNSidEraNdo o processo 2022/1253564,
rESolVE:
conceder, 15 (quinze) dias de férias regulamentares a servidora NEUZa 
Maria BraGa MarTiNS, id. funcional nº 57227705/2, ocupante do cargo 
de Especialista em Educação classe i, lotada na cdHP/EGPa, no período de 
24/10 a 07/11/2022, e o restante de outros 15 (quinze) dias para o perío-
do de 02/01 a 16/01/2023, relativas ao período aquisitivo de 2021/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 864725

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 2.272 de 17 de oUtUBro de 2022.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 862 de 21/12/2021 (publica-
da no d.o.E. nº 34.808 de 23/12/2021),
r E S o l V E:
Art.1º- DESIGNAR os servidores EVANDO CAIRES PARDINHO, Identificação 
funcional nº 54196206/2, coordenador fazendário da célula de Gestão 
de Redes/DTI/CGRE e CEZAR AUGUSTO MACHADO MARTINS, Identifica-
ção funcional nº 5903358/1, coordenador fazendário da célula de Gestão 
de dados/dTi, ambos lotados na diretoria de Tecnologia da informação, 
para atuarem, respectivamente, como fiscal Titular e fiscal Substituto, do 
Contrato nº 093/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
faZENda - SEfa e a empresa coMPWirE iNforMáTica lTda.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 864743
Portaria N.º 589, de 17 de  oUtUBro de 2022.

institui grupo de trabalho, no âmbito da Secretaria de Estado da fazenda, 
no escopo de proceder à verificação de possíveis inconsistências relativa-
mente ao cálculo do adicional de Tempo de Serviço - aTS e participação 
nas multas dos servidores integrantes das carreiras da administração Tri-
butária.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto n.º 1.604, de 18 de abril de 2005,
rESolVE:
art. 1º instituir, no âmbito da Secretaria de Estado da fazenda, grupo de 
trabalho com o objetivo de verificar possíveis inconsistências no cálculo do 
adicional de Tempo de Serviço - aTS, bem como em relação aos valores re-
colhidos e, eventualmente, não pagos a título de participação nas multas, 
conforme disposto no art. 22, § 1º, inciso i, do decreto n. 2.595/1994, dos 
servidores integrantes das carreiras da administração Tributária.
Art. 2º O Grupo de Trabalho ficará vinculado à Célula de Programação, 
controle e avaliação das ações fiscais da diretoria de fiscalização e será 
composto pelos seguintes servidores:
i - Maria do Socorro de castro Botelho, Matrícula n. 0512816101, dfi, 
coordenadora;

ii - Henry Mufarrej Hage, Matrícula n° 5280443/1; dfi;
iii - Edielen lopes Silva da Silva, Matrícula n. 55586476/2, dad;
iV - Teresa cristina Sadala dos Santos Vilhena, Matrícula n. 0003832/1, dad;
V - caio augusto Gibertoni Gomes, Matrícula n. 0591474501, cEEaT-Micro 
e Pequenas Empresas;
Vi - Manoel anildo figueira Brasil, Matrícula n. 5418312601, cEEaT-ST;
Vii - Marcelo amaral Teixeira, SiNdifiSco;
Viii - Mariza Pinheiro Mendes, SiNdifiSco.
art. 3º o prazo para conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias a 
contar da data de publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado, por 
igual período.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da fazenda, de 17 de oUTUBro 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 864778

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1º
coNtrato: 010/2022/seFa.

data da assinatura: 17/10/2022.
Justificativa: O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2022/SEFA, 
tem por finalidade acrescer ao objeto contratado o fornecimento e insta-
lação de 15 m (quinze metros) de cortina tipo persiana vertical em PVc; 
A alteração implicará em acréscimo financeiro de R$ 3.383,23 (três mil, 
trezentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), correspondente a 
25% do valor inicial do contrato, que passa a ser de r$ 16.916,16 (dezes-
seis mil novecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).
orçamento: 17101.04.126.1508.8251
Natureza da despesa: 44.90.52
fonte de recursos: 0144 - Taxas de Serviços fazendários.
Valor Total: r$ 3.383,23
contratado: c J G cHaVES coMErcio SErVicoS E acaBaMENTo, esta-
belecida na rua antônio Everdosa a, nº 969, Bairro: Pedreira, Belém-Pa 
- cEP: 66.085-753; e-mail: cjg.serviçosvendas@gmail.com, fone: (091) 
3244-7770, (091) 98936-5844; inscrita sob cNPJ nº 19.920.179/0001-23
ordenador, rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 864740
terMo aditiVo: 1º

coNtrato: 096/2021/seFa
Modalidade: dispensa de licitação 021/2021
fundamentação legal: com fundamento no art. 57, ii e 40, iX da lei no 
8.666/93, a Manifestação nº 391/2022/coNJUr/SEfa/Pa.
data da assinatura: 11/10/2022
Vigência: 13/10/2022 a 12/10/2023
Justificativa: A prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) 
meses, com início em 13 de outubro de 2022 e término em 12 de outubro 
de 2023; o reajuste do valor considerando o Índice Nacional de Preços 
ao consumidor - iNPc apenas para os serviços ativos, cujo custo mensal 
passou de r$ 69.448,60 (Sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta 
e oito reais e sessenta centavos) para r$ 89.982,70 (oitenta e nove mil, 
novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos). o percentual de re-
ajuste aplicado está sendo de 8,82%, com base do iNPc de agosto/2022.
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.91.40
fonte de recursos: 0176
Valor Global: r$ 2.072.684,32
Valor Estimado Mensal: r$ 172.723,70
contratado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, cNPJ: 05.059.613/0001-18
Endereço: rodovia augusto Montenegro, centro administrativo do Estado, 
Km 10, cEP 66.820-000, distrito de icoaraci- Belém/Pa.
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 864699

.

.

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 2237 de 11 de outubro de 2022 autorizar 12 e 1/2  
diárias ao servidor raiMUNdo NoNaTo MElo MariNHo, nº 0520685501, 
aSSiSTENTE faZENdário - B - iV, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE 
coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar trabalho 
administrativo na unidade, no período de 19.10.2022 à 31.10.2022, no 
trecho Belém - conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição 
do araguaia - Belém.
Portaria Nº 2273 de 17 de outubro de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor NEMiaS carValHo da SilVa, nº 0505932102, MoToriSTa 
faZENdário - B - iV, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TRANS. DO GURUPI, objetivo de conduzir veículo oficial da CECOMT 
GUrUPi para revisão, no período de 06.10.2022 à 07.10.2022, no trecho 
Gurupi - Belém - Gurupi.
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Portaria Nº 2274 de 17 de outubro de 2022 autorizar 13 e 1/2  
diárias ao servidor carloS HENriQUE Maria, nº 0591477401, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de integra projeto gt - de mercadorias em trânsito, no período de 
11.10.2022 à 24.10.2022, no trecho Gurupi - Belém - Gurupi.
Portaria Nº 2252 de 13 de outubro de 2022 autorizar 6 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE oTaVio BaNdEira coSTa,  nº 0513239802, aUdiTor 
-c, cÉlUla PlaNEJaMENTo MoNiToraMENTo E ESTUdoS TÉcNicoS dE 
fiScaliZaÇÃo, objetivo de realizar visitação técnica do grupo de análise a 
projetos incentivados, no período de 22.10.2022 à 28.10.2022, no trecho 
Belém - Xinguara - Breu Branco - Belém.

Protocolo: 864721

oUtras MatÉrias

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria N.º202201001167 de 17/10/2022 - Proc N.º 

002022730006782/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: andre Marcel da Silva oliveira – cPf: 795.210.102-15
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001169 de 17/10/2022 - Proc N.º 
002022730007251/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: raimundo Gerson ferreira rego – cPf: 058.171.102-53
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001171 de 17/10/2022 - Proc N.º 
002022730007044/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: Katia aparecida Viginotti – cPf: 299.282.888-28
Marca: ToYoTa/ccroSS XrV HYBrid HV Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001173 de 17/10/2022 - Proc N.º 
002022730007141/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: Ernanes costa Gomes – cPf: 246.660.332-20
Marca: ToYoTa/YariS Sd XS 15 aT coNNEcT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204005914, de 17/10/2022 - Proc N.º 

2022730007250/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: Marcos Vinicius Monteiro Gamboa – cPf: 729.625.422-04
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45UXlT074134

Portaria N.º202204005916, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007234/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: rosivaldo costa farias – cPf: 301.459.962-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/PUlSE driVE aT/Mis/camioneta/9Bd363a1MPYZ62919

Portaria N.º202204005918, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007235/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 araujo Nunes – cPf: 860.621.908-87
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f37M8116043

Portaria N.º202204005920, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007200/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: Heliane cassunde lima – cPf: 489.230.012-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG115489

Portaria N.º202204005922, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007244/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: anderson Jose Silva de lima – cPf: 593.418.822-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT3G2109011

Portaria N.º202204005924, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007227/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 Valentin de Morais – cPf: 381.752.232-00
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT Palio aTTracT 1.4/Pas/automovel/8aP19627MH4176029

Portaria N.º202204005926, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007226/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 alves Martins – cPf: 318.229.162-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a Eli/Pas/automovel/9BGJE6920JB197147

Portaria N.º202204005928, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007241/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: Paulo roberto rodrigues da costa – cPf: 218.322.852-00
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE1.3aT/Pas/automovel/8aP359afJPU245207

Portaria N.º202204005930, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007224/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: cesar Tiberio Nonato do Monte – cPf: 134.969.722-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT6H2143400

Portaria N.º202204005932, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007233/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: ranier cavalcante correa – cPf: 258.074.802-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0lG122234

Portaria N.º202204005934, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007208/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: catia Eli da Silva Pessanha – cPf: 373.421.932-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HH3320549

Portaria N.º202204005936, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007198/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: carlos reinaldo Paulino dos Santos – cPf: 094.626.272-15
Marca/Tipo/chassi
VW/SPacEfoX TrENd Gii/Pas/automovel/9BWPB45ZXE4089136

Portaria N.º202204005938, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007223/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco farias de freitas – cPf: 145.463.882-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0NG124698

Portaria N.º202204005940, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007231/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: Manoel de carvalho coelho – cPf: 087.733.862-00
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.0 ciTY/Pas/automovel/9BWda05U2dT205520

Portaria N.º202204005942, de 17/10/2022 - Proc N.º 
2022730007236/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: rosana dias dos Santos – cPf: 467.318.492-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3347401

Protocolo: 864878
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas a data de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18204, aiNf nº 
032015510000195-9, contribuinte caraJáS coMÉrcio iMÓVEiS E iN-
corPoraÇÃo lTda, insc. Estadual nº. 15242743-0
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19874, aiNf nº 
092018510005578-5, contribuinte BaMaQ S/a BaNdEiraNTES MáQUi-
NaS E EQUiPaMENToS, insc. Estadual nº. 15373195-8
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19882, aiNf nº 
092018510000621-0, contribuinte VEloZ QUÍMica dEriVadoS dE PE-
TrÓlEo E SolVENTES lTda, insc. Estadual nº. 15213765-3
Em 21/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19960, aiNf nº 
352019510002494-5, contribuinte ProdUToS aliM. riBaMar cUNHa 
lTda d, cNPJ nº. 63.541.825/0003-03

Protocolo: 864911
Portaria Nº 2282 de 17 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor iraN aTaidE dE liMa, 
i.f.nº 5570018/1, ocupante do cargo/função de auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na coordenação Executiva Especial de administração 
Tributária de Grandes contribuintes, para serem usufruídas no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022, referente ao exercício de 2019/2020.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa 
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 865145



diário oficial Nº 35.153  19Terça-feira, 18 DE OUTUBRO DE 2022

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 063/2018
terMo aditiVo Nº: 04

objeto do contrato: disponibilização do Sistema M.a.r.c.a, solução que 
será disponibilizado pela contratada à contratante por meio de acesso con-
tinuo e integral ao sistema, disponível na internet no endereço HTTP:www.
marcaconsultoria.com.br de conteúdo pronto e não personalizado. Não 
obstante, a contratante tem acesso ao suporte dos consultores da contra-
tada para dirimir dúvidas sobre o conteúdo do Sistema Marca, que abran-
ge todas as operações de câmbio de exportação, importação e financeiras, 
fornecendo informações específicas para cada operação consultada. O sis-
tema oferece resultados referentes à tributação das operações irrf e iof, 
incidência, isenção, dispensa, alíquotas, reajuste, base legal, acordos para 
evitar bitributações, cidE, código de natureza das operações (informações 
para o BacEN) dentre outras informações.
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação nº 038/2018
data de assinatura do aditivo: 11.10.2022
Vigência do aditivo: 19.12.2022 a 18.12.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de prazo
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei nº 13.303/2016
Valor Global estimado de até: r$-5.084,15 (cinco mil, oitenta e quatro 
reais e quinze centavos)
contratada: M.a.r.c.a coNSUlToria E aSSESSoria S/S lTda.
Endereço:  rua Jurandá, Nº 199 – Bairro:  Sumarezinho
cEP:  05442-070  São Paulo/SP
diretor responsável: Jorge Wilson campos e Silva antunes – diretor co-
mercial e fomento
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 864999

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022

o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos ter-
mos da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contra-
tos¹, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa aTUaNTE Na árEa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para a 
aQUiSiÇÃo dE SolUÇÃo dE SofTWarE dE VirTUaliZaÇÃo (licENcia-
MENTo PErPÉTUo) E rESPEcTiVo GErENciaMENTo, Para SUSTENTa-
ÇÃo dE aMBiENTE VirTUal dE dESKToPS (Vdi) rEMoToS E forNEci-
MENTo dE THiN cliENTS, iNclUiNdo SUPorTE E GaraNTia, coNforME 
ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS E fUNcioNaiS coNTidaS a SEGUir, PElo 
PraZo dE EXEcUÇÃo dE 03 (TrÊS aNoS), rENoVáVEl Na forMa da 
lEGiSlaÇÃo ViGENTE, conforme especificações e condições exigidas no 
edital e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 09/11/2022
Horário: 10h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 18/10/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/Pa) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte e 
cinco centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 
do BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 18 de outubro de 2022
alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 865087
..

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 883 de 13 de oUtUBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/121897.

r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 06.10.2022, o contrato administrativo do servidor 
laUriMar JoSE da SilVa coSTa, matrícula nº 57194735/3, cargo de 
TÉcNico EM HiGiENE dENTal, lotado no centro de Saúde - Pedreira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
13.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 864645
Portaria N° 915 de 06 de oUtUBro de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual, e;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 991, de 24 de agosto de 2020 
no capítulo Xii,acerca das disposições para aquisição de combustível, no 
art. 26º;
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como 
Gestor de Frota e Equipe de Apoio / Perfil Consulta, junto a Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, no Sistema de Gestão de abastecimento da frota 
de Veículos Oficiais do Estado.

dados dos serVidores PerFiL carGo
Nome completo: MÔNica GiUSTi rENdEiro cPf: 734.687.702-00

Matrícula: 5956301-1
E-mail: mgrendeiro@yahoo.com.br Telefone comer-

cial: 97400-8587

GESTor
dE froTa

cHEfE do SETor dE 
TraNSPorTES

Nome completo: lEoNardo NaSciMENTo da coNcEiÇÃo cPf: 
730.485.262-34

Matrícula: 54191286-1
E-mail: leonardo.conceicao@sespa.pa.gov.br 

Telefone comercial: 4006-4217

GESTor
 dE froTa aGENTE dE MEcÂNica

Nome completo: fEliPE da SilVa rodriGUES MoNTEiro cPf: 
810.706.242-68

Matrícula: 5959755-3
E-mail: felipe.monteiro@sespa.pa.gov.br Telefone 

comercial: 4006-4217

EQUiPE
dE aPoio aGENTE adMiNiSTraTiVo

art. 2º - revogar na PorTaria Nº 111 de 25 de janeiro de 2022, publicada 
em 27 de janeiro de 2022 a designação dos servidores abaixo:
• JEFERSON NERY MONTEIRO TORRES, matrícula nº 5955735-2;
• SUSAN BARROS DOS SANTOS DOS SANTOS OLIVEIRA, matrícula nº 
5957921-1.
art. 3º - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 06 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 865023

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.223 de 11 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. 2022/891367.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora lUciaNa BarroS loPES, matrícula nº. 57194991/1, cargo de 
agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na 
diretoria operacional, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 10.03.2017 a 09.03.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 17.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.224 de 11 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 2022/909505.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora lUcidalVa loBo daS NEVES, matrícula nº. 726850/1, cargo de 
agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação no 
conselho Estadual de Saúde, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 13/06/2019 à 12/06/2022.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 17/11/2022 à 15/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 17.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 864965
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº. 1.302 de 17 de oUtUBro de 2022 – dGtes
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. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do atestado Médico, 
firmado pelo médico devidamente inscrito no CRM sob o nº 1832 constante 
na Manifestação Jurídica do processo nº 2022/1069188;
rESolVE:
caNcElar, a partir de 01/09/2022, de acordo com o artigo 88, § 1º 
da lei nº. 5810/24.01.94, a licença Maternidade, concedida através da 
PorTaria Nº. 864/11.07.2022, publicada no doE nº 35.042/12.07.2022, 
da servidora aNdrEia VaNdEiSE lEoWEcKE GoNZaGa, matricula nº. 
57224682/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada no 10º 
centro regional de Saúde - altamira.
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 17/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.303 de 17 de oUtUBro de 2022 – dGtes
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. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 11.812;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora roBErTa MaUES da SilVa, id. funcional nº 
5938687/2, ocupante do cargo de Biólogo, lo tada no departamento de 
controle de Endemias, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, 
no período de 12 de outubro de 2022 a 09 de abril de 2023.
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 17/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 864755

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 279 de 17 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 071/2022 (ciENTÍfica 
MÉdica HoSPiTalar lTda.) e os autos do Processo n° 2022/ 1049785.
rESolVE: designar as servidoras daiSY aParEcida aNdrÉ, Matrícula: 
55208220/1 e Suplente: MÔNica dE oliVEira SilVa BarroS,  Matrícula: 
55208473/1, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 071/2022, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada 
a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento no 
âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previs-
tos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 864961
Portaria Nº. 278 de 17 de oUtUBro de 2022.

o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013, e a cláusula oitava do contrato nº 067/2022(cS BraSil 
froTaS S.a.) e a sequencial 41 dos autos do Processo n° 2022/596998;
rESolVE: designar os servidores fEliPE da SilVa rodriGUES MoNTEi-
ro, matrícula nº 5959755/3 e MÔNica GiUSTi rENdEiro, matrícula nº 
5956391/1, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 067/2022, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada 
a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento no 
âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previs-
tos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 864954

Portaria Nº 276 de 17 de oUtUBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus 
contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 de outubro de 2013, a 
cláusula oitava do contrato nº 063/2022(rV iMola TraNSPorTES E loGÍSTica 
lTda.), conforme seq.01, nos autos do Processo n° 2022/1317058.
r E S o l V E: considerando a PorTaria Nº 221 de 09/08/2022, publicada 
no doE 35.076 em 12/08/2022, a qual designou a comissão Especial 
de Fiscalização do contrato nº 063/2022, firmado entre a SECRETARIA 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa e a empresa r.V iMola 
TraNSPorTES E loGÍSTicaS lTda. designar a inclusão das servidoreas, 
lotadas no dEParTaMENTo dE aSSiSTÊNcia farMacÊUTica/dEaf/
SESPa,  criSTiNa Maria MaUÉS da coSTa, matrícula nº 54188159/2 e 
VEra lUcia TaBoSa, matrícula nº 54191742/1, para compor a comissão 
de fiscalização da PORTARIA Nº 221 de 09/08/2022, publicada no DOE 
35.076 em 12/08/2022, a fim de acompanhar, controlar e fiscalizar o 
contrato nº 063/2022, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 864976

FÉrias
.

Portaria N° 1.305 de 17 de oUtUBro de 2022 
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, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo 2022/974134;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 26 (vinte e seis) dias de férias regulamentares, 
a servidora carla GaBriEli aMoriM SilVa, matricula nº 5955761/1, 
lotada no Gabinete do Secretário, no período de 07.10.2022 a 01.11.2022, 
referente ao período aquisitivo de 03 de julho de 2021 a 02 de julho de 
2022, interrompidas através da PorTaria Nº961/04.08.2022, publicada 
no doE nº 35.069/05.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 17.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 865137

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.250 de 17 de oUtUBro 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, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora aNaValEria 
SoUZa cHaGaS rodriGUES, identidade funcional 5949464/1, ocupante 
do cargo de cHEfE dE cENTro dE SaÚdE, lotada na Seção de Trata-
mento fora de domicilio, no período de 16 de novembro de 2022 a 30 
de novembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 29 de julho de 
2020 a 28 de julho de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 
1.067/14.10.2022, publicada no doE nº. 35.152 de 17.102022.
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 17.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 864762
Portaria Nº. 1.304 de 17 de oUtUBro 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, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora criSTiNa 
GUiMarÃES oliVEira, identidade funcional 5301874/2, ocupante do 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no departamento de Vigilân-
cia Sanitária, no período de 21 de novembro de 2022 a 05 de dezem-
bro de 2022, referente ao período aquisitivo de 28 de fevereiro de 2021 
a 27 de fevereiro de 2022, concedidas através da Portaria coletiva nº 
1.067/14.10.2022, publicada no doE nº. 35.152 de 17.10.2022.
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 17.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 865125
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oUtras MatÉrias
.

eMPeNHo
eMPeNHo N°: 2022Ne00655

data do Empenho: 29/07/2022
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/209950
Classificação do Objeto: Material de Consumo
objeto: confecções de camisetas-uniformes Personalizadas
responsável pelo acompanhamento do serviço: ana raquel Santos Miranda
Valor: r$ 3.185,00 (três mil cento e oitenta e cinco reais )
Projeto atividade: 1040008302c
Natureza de despesa: 3390-30
fonte de recurso: 0149001435
coNTraTada: a.P.c. BoNa EirEli
cNPJ: 40.147.595-0001/27
Endereço: rua avertano rocha, nº 192, bairro campina, Belém- Pará
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ:05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora:irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 864988
eMPeNHo

eMPeNHo N°: 2022Ne00355
data do Empenho: 02/06/2022
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/293797
Classificação do Objeto: Material de Consumo
objeto: aquisição de material elétrico para realizar manutenção
responsável pelo acompanhamento do serviço: Mousael fernandes de lacerda
Valor: r$ 2.956,70 (dois mil novecentos e cinqüenta e Seis reais e Setenta 
centavos )
Projeto atividade: 4120008338
Natureza de despesa: 3390-30
fonte de recurso: 0103000000
coNTraTada: V.B. araUJo MoNTEiro corMEcio
cNPJ: 17.431.302/0001-17
Endereço: Trav. a, nº18, conjunto coHaB- Gleba ii, Marambaia, cEP: 
66623-270 Belém-Pará
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ:05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora:irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 864929
eMPeNHo

eMPeNHo N°: 2022Ne00354
data do Empenho: 02/06/2022
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/293797
Classificação do Objeto: Material de Consumo
objeto: aquisição de material elétrico para realizar manutenção
responsável pelo acompanhamento do serviço: Mousael fernandes de lacerda
Valor: r$ 3.674,65 (Três mil Seiscentos e Setenta e Quatro reais e Ses-
senta cinco centavos )
Projeto atividade: 4120008338
Natureza de despesa: 3390-30
fonte de recurso: 0103000000
coNTraTada: lidEr diSTriBUidora dE MaTEriaS ElETricoS EirEli
cNPJ: 30.021.100/0001-65
Endereço: Trav. Manaus nº 35B, Bairro Bom Planalto, Marabá-Pará
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ:05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora:irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 864891
Processo eLeitoraL do ces/Pa

editaL Nº 006/22 – da HoMoLoGaÇÃo ProVisÓria das 
eNtidades HaBiLitadas e NÃo HaBiLitadas

a coMiSSÃo ElEiToral, no uso de suas atribuições, considerando a lei 
do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a resolução 453/2012, do conselho 
Nacional de Saúde; e; consubstanciada pela resolução cES/Pa nº 042 de 
25/08/2022, publicado no doE nº 35.095, de 29/08/2022, que criou a 
Comissão com a finalidade de organizar, preparar o processo eleitoral, para 
eleição das entidades que irão compor o conselho Estadual de Saúde, no 
biênio 2022-2024.
torNa PÚBLico:
art. 1.º - resultado Provisório da habilitação e não habilitação das Entida-
des e instituições que se inscreveram para concorrer ao Processo Eleitoral 
do conselho Estadual de Saúde do Pará, para o biênio 2022-2024, em 
conformidade com o art. 5º; 6º; 7º e 8º, inciso Vi do regulamento; e com 
a lei Estadual nº 7.264/2009, art. 4º, parágrafo único.
1. da Habilitação
1.1 - Entidades habilitadas para participar do Processo Eleitoral, em con-
formidade com a lei Estadual nº 7.264/2009, art. 3º e art. 4º, parágrafo 
único; e art. 5º, parágrafo único; art. 6º, inciso i, ii e iii; art. 7º e art. 8º, 
inciso i do regulamento do Processo Eleitoral do cES/Pa;
seGMeNto Gestor e Prestador
1. conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Pará – coSEMS
2. Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Pará 

- siNdessPa
3. Secretaria de Estado de Saúde Publica - SESPa
4. Universidade do Estado do Pará - UEPa
seGMeNto de traBaLHador de saÚde
1. conselho regional de farmácia do Estado Pará – crf/Pa
2. conselho regional de Enfermagem do Pará – corEN/Pa
3. conselho regional de Psicologia – 10ª região – crP 10
4. conselho regional de fisioterapia e Terapia ocupacional da 12ª região 
- creFito 12
5. Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará - SiNdSaUdE
6. Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPa
7. Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Previdência, Saúde, Trabalho e 
assistência Social no Estado do Pará – SiNTPrEVS – Pa.
seGMeNto dos UsUÁrios
1. associação amazônica Evangélica- aaME
2. Associação Cultural Beneficente Mar da Galiléia - AMAV
3. associação de Mulheres e artesãos do Estado do Pará – aMaEP
4. associação Salva Vidas – aSdaVidaS
5. associação dos Usuários do SUS – aUSUS
6. central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - cTB
7. central Única dos Trabalhadores no Pará – cUT/Pa
8. federação dos Empregados e Empregadas rurais do Estado do Pará - fETErPa
9. federação dos Trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familia-
res do Estado do Pará – fETaGri
10. instituto afro Brasileiro imaculada conceição - iaBic/Pa
11. Movimento de Mulheres do campo e da cidade do Estado do Pará - MMcc
12. Movimento de reintegração das Pessoas atingidas pela Hanseníase - 
MorHaN
13. PaSToral da criaNÇa organismo de ação Social da cNBB
14. Sindicato dos Trabalhadores em carro forte, Transporte de Valores e 
Escolta armada do Estado do Pará - SiNdforTE
2. da não Habilitação
2.1 - Entidades não habilitadas, em desconformidade com a lei Estadual 
nº 7.264/2009, art. 4º, parágrafo único, alínea “b”, e por não atenderem o 
art. 6º inciso i, alíneas “a”, “d” e “f” do regulamento do Processo Eleitoral 
do cES/Pa.
seGMeNto dos UsUÁrios
1. Associação Beneficente Bom Pastor - ABBP
2. associação dos Moradores do Bairro do Guamá - aMBG
3. Associação Cultural, Beneficente Bom Samaritano - ASCBEBS
4. Associação Beneficente Cristã de Mulheres Missionárias e Pastoras do 
Brasil - aBcMMPB
5. federação Paraense de Entidades do Movimento Social - fEPEM
2.2. Entidades não habilitadas, em desconformidade por não atenderem o 
art. 6º inciso ii, alíneas “b” e art. 5º, parágrafo único do regulamento do 
Processo Eleitoral do cES/Pa, respectivamente.
seGMeNto dos traBaLHadores
1. Sindicato dos farmacêuticos do Pará – SiNfarPa
2. Sindicato dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará – SEPUB - Pa
2.3. Entidades não habilitadas, em desconformidade por não atenderem o 
art. 4º parágrafo único, do regulamento do Processo Eleitoral do cES/Pa.
seGMeNto dos Gestores / Prestadores de serViÇos de saÚde
1. associação dos renais crônicos e Transplantados do Pará - arcT /Pa
3. do Prazo para recurso:
3.1 - o recurso de revisão deverá ser interposto no prazo 03 (três) dias 
úteis, no horário de 8h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min, 
dirigido à comissão organizadora Eleitoral – coE/cES-Pa, contados da 
data da publicação do Edital de Homologação Provisória, excluindo o dia do 
início e incluindo o dia final, conforme o Art. 7° e Art. 8º; incisos II e III do 
regulamento, publicado no doE nº 32.128, de 26 de setembro de 2022.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
a coMissÃo eLeitoraL

seGMeNto titULar sUPLeNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

Trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários
 

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

Protocolo: 864660
errata da resolução 94, de 21 de setembro de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 35.148, de 13 de Outubroi de 2022
onde se lê:

MUNicÍPio reGiÃo de 
saÚde Macro crs serViÇos eXis-

teNtes

disPositiVos 
PLaNeJados Para 

eXPaNsÃo
150635 SaNTa BárBara 

do Pará METroPoliTaNa i Macro i 1° crS 0 01 EMaESM TiPo i

Leia-se:

MUNicÍPio rEGiÃo dE 
SaÚdE Macro crS SErViÇoS 

EXiSTENTES
diSPoSiTiVoS PlaNEJadoS 

Para EXPaNSÃo
150635 SaNTa BárBara 

do Pará
METroPoli-

TaNa i Macro i 1° crS 0 01 EMaESM TiPo l E caPS 
TiPo i

Protocolo: 865017
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 203 de 14 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor JoÃo aNTÔNio doS SaNToS filHo, matrícula nº 
726761-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotado no 
laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01 
de dezembro de 2022 a 30 de dezembro de 2022, referente ao triênio de 
21/04/2018 a 20/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864947
Portaria Nº 204 de 14 de oUtUBro de 2022

dETErMiNar a servidora odaÍSE SaNToS da SilVa BorGES, matrícula 
nº 57175025-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, 
lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perí-
odo de 01 de dezembro de 2022 a 30 de dezembro de 2022, referente ao 
Triênio de 30/06/2012 a 29/06/2015.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864951
Portaria Nº 206 de 14 de oUtUBro de 2022

dETErMiNar ao servidor PaUlo HENriQUE dE SoUZa BaTiSTa, matrícula 
nº 57188370-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE PaToloGia clÍNica, 
lotado no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do 05 de dezembro de 2022 a 03 de janeiro de 2023, referente ao Triênio 
de 08/08/2007 a 07/08/2010.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864962
Portaria Nº 205 de 14 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr a servidora Marli doS SaNToS Baia, matrícula nº 57191216-
1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, lotada no la-
boratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 05 
de dezembro de 2022 a 03 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
16/10/2016 a 15/10/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864960
Portaria Nº 207 de 14 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr a servidora TErEZiNHa dE JESUS doS SaNToS TEiXEira, 
matrícula nº 5135990-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓ-
rio, lotada no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 15 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023, referente ao 
triênio de 02/07/2017 a 01/07/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864964
Portaria Nº 208 de 14 de oUtUBro de 2022

dETErMiNar a servidora Socorro dE Maria rodriGUES dE SoUZa, 
matrícula nº 5095867-1, ocupante do cargo de daTilÓGrafo, lotada 
no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 05 
de dezembro de 2022 a 03 de janeiro de 2023, referente ao Triênio de 
17/07/2004 a 16/07/2007.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864971
Portaria Nº 209 de 14 de oUtUBro de 2022

dETErMiNar a servidora oSValdiNa riBEiro MUNiZ, matrícula nº 
57194464-1, ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, lotada no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 05 
de dezembro de 2022 a 03 de janeiro de 2023, referente ao Triênio de 
10/03/2017 a 09/03/2020.
  dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864973
Portaria Nº 210 de 14 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr ao servidor aMÉrico JoSÉ SoUSa BarBoSa, matrícula nº 
57193924-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado no 
laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 12 
de dezembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
10/03/2017 a 09/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864975

Portaria Nº 211 de 14 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr a servidora STEla aNGÉlica da coSTa BriTo, matrícula nº 
57193904-1, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUÍMico, lotada 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
12 de dezembro de 2022 a 10 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
10/03/2017 a 09/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864978
Portaria Nº 212 de 14 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr a servidora iSiS ElaiNE NUNES rodriGUES SoUZa, matrícula 
nº 57207686-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotada 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
19 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
14/10/2017 a 13/10/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 864983

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 202 de 13/10/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica, EM coNJUNTo coM o dEPar-
TaMENTo ESTadUal dE EPidEMioloGia, Para ElaBoraÇÃo dE rEla-
TÓrio da SiTUaÇÃo EPidEMiolÓGica do SaraMPo.
Período da viagem: 07 a 09/11/2022.
Quantidade: 02 e ½ diárias.
origem: Belém – Pa.
destino: afuá-Pa.
Servidores: denilson José Silva feitosa Junior / Mat. 5955786-2/ diretor 
da dVS.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior.

Protocolo: 864941

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 743 de 17 de oUtUBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria SolaNGE loUrENÇo Ta-
VarES, cargo aSiSTENTE Social, Matrícula 3222292-3, com lotação no 
(a) UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio 17.03.2017 a 16.03.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.12.2022 a 13.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 864924
Portaria Nº. 742 de 17 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNdrEia Maria rocHa da SilVa 
rodriGUES, cargo ENfErMEiro, Matrícula 54180502-3, com lotação no 
(a) UrE diPE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 26.03.2016 a 25.03.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 864904
Portaria Nº. 741 de 17 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) NEUSa PErEira da SilVa oli-
VEira, cargo PSicoloGo, Matrícula 5274087-3, com lotação no (a) UrE 
diPE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 18.07.2018 a 17.07.2021.
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aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 864897
Portaria Nº. 740 de 17 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MaraYZa rodriGUES E SilVa 
BarroS, cargo TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 5889253-1, com 
lotação no (a) UrE Mia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 09.05.2011 a 08.05.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.11.2022 a 02.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 864880
Portaria Nº. 737 de 17 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) cYNTHia aMaro dE oliVEira 
BENTES, cargo fiSioTEraPia, Matrícula 5534461-2, com lotação no (a) 
UrE Mia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 13.05.2011 a 12.05.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 864634
Portaria Nº. 738 de 17 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria GracY liMa da SilVa ,  
cargo de  aGENTE dE SaUdE, Matrícula 722464-1, com lotação no (a) UrE 
Mia, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 13.06.1989 a 15.06.1992.
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.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 864727
Portaria Nº. 739 de 17 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) TElMa lUcia VaScoNcEloS dE 
oliVEira, cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 87750-1, com lotação no 
(a) UrE Mia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 12.03.2011 a 11.03.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 17.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 864801

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 239 de 14/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar QUaNTificaÇÃo da diSPErSÃo VETorial Para 
VETorES dE lEiSHMaNioSE aTraVES dE lEVaNTaMENTo ENToMoloGi-
co flEBoToMiNico.
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5

oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Naldir oliVEira da cUNHa 59004721 aG. dE ENdEMiaS

JoSE aUGUSTo NaSciMENTo oliVEira 572061281 aG. dE ENdEMiaS
alVaro JUNior oliVEira GoMES 901071 aG. dE SaNEaMENTo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864867

Portaria Nº 240 de 14/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar QUaNTificaÇÃo da 
diSPErSÃo VETorial Para VETorES dE lEiSHMaNioSE aTraVES dE 
lEVaNTaMENTo ENToMoloGico flEBoToMiNico.
VEÍcUlo oficial ford raNGEr, Placa NSV-3d76
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864868

Portaria Nº 244 de 17/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar da caPaciTaÇÃo E-Social, Efd-rEiNf, dc-
TfWEB E rETENÇÃo dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÃo.
PErÍodo: 19 E 20/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
faBio alEXaNdrE dE SoUSa 59666851 adMiNiSTrador

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864855

Portaria Nº 243 de 17/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar da caPaciTaÇÃo E-Social, Efd-rEiNf, dc-
TfWEB E rETENÇÃo dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÃo.
PErÍodo: 18 a 20/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo

aNToNia Maria VEraS BaSToS 555874451 coNTador
EdilZa rEiS fElGUEiraS 59192482 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864851

Portaria Nº 241 de 14/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar EQUiPE da doca 5º crS, No MoNiToraMENTo 
E aliNHaMENTo do SaMU, Tfd/PaSSE liVrE.
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa
 SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUSa 5814740 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864831

Portaria Nº 237 de 14/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E aTUaliZar oS aTENdiMENToS 
PElo Tfd E carTEiraS dE PaSSE liVrE.
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa
 SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

Maria do Socorro aYrES dE SoUZa 59667781 aSSiSTENTE Social

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864832
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Portaria Nº 236 de 14/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo daS rEdES dE aTENdiMENTo 
SaMU E alcaNÇar aS METaS dE aÇÕES PrEViSTaS NoS QdQQ Na rEdE 
dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia.
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa
 SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
lENNa Karlla diaS daNTaS 5966796 ENfErMEira

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864833

Portaria Nº 238 de 14/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar MoNiToraMENTo E 
aliNHaMENTo do SaMU, Tfd/PaSSE liVrE, NoS MUNicÍPioS dE NoVa 
ESPEraNÇa do Piriá, GarrafÃo do NorTE, caPiTÃo PoÇo E iriTUia, 
PErÍodo dE 17 a 21/10/2022.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 17 a 21/10/22
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa
 SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 864834

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 089 de 17 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 faBÍola PaiVa riBEiro, cargo: Médica Veterinária, 
Matrícula: 57197952/1, para responder pela Chefia da Divisão de Ende-
mias do 7ºcrS, de 17 a 21/10/2022, por motivo de doença do titular, sem 
ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rENaTa BroNZE MaTToS
diretora em exercício do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 864753

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº24 de 17 de oUtUBro de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 
2021. coNSidEraNdo o teor do Processo Nº 2022 / 1087968. rESolVE: 
EXclUir os servidores Patrícia Norma Silva costa, cPf: 511.190.482-
49, Matrícula: 57190487 cargo: Enfermeira e Elaine cristina araújo dos 
Santos cPf: 637.269.632-00 Matrícula: 73504347 cargo: Técnico de 
Enfermagem, da PorTaria Nº288 de 25 de agosto de 2022, da publicação 
no Diário Oficial Nº 35.100 de 01 DE SETEMBRO DE 2022, protocolo n°: 
847115, referente à concessão de diárias para o município de Belém/ Pa–
Brasil no Período: 13/09/2022 a 17/09/2022 / N° de diária: 4,5(quatro 
diárias e meia). dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.aliNE Nair liBEral cUNHa. diretora do 9° centro regional de Saúde.

Protocolo: 864970

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 89 de 14 de seteMBro de 2022.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 
01/ 2021.coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/ 1318941.
rESolVE:designar a servidora Jucilene Marinho Torres, Técnica de 
enfermagem, matricula: 8051997-1, lotado na divisão de Endemias/9ºcrS/
SESPa para responder pela divisão de Endemias 9crS/SESPa, sem ônus, 
durante o impedimento da Titular, francisco José de Macêdo Gama, 
Matricula n°5897269, no período de 17/10/2022 à 21/10/2022.rEGiSTrE-
SE,PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aline Nair liberal cunha .diretora do 
9ºcrS/SESPa.

Protocolo: 864836
Portaria Nº88 de 14 de oUtUBro de 2022.

a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 
2021. coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/1318823.rESolVE: 
designar o servidor fEliPE WaUGHaN SarraZiN, matrícula 55209507/1, 
cPf- 623.175.712-91, lotado no 9o centro regional de Saúde / SESPa, 
para responder pela divisão administrativa e financeira-daf- 9º centro 
regional de Saúde/SESPa, sem ônus, durante o impedimento do titular, 
Eraldo Guilherme dos Santos Sá, no período de 18/10/2022 a 21/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aline Nair 
liberal cunha. diretora do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 864817

.

.

diÁria
.

Portaria Nº371 de 13 de oUtUBro 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar levantamento Patrimonial para averiguar, registrar 
bens móveis patrimoniais locados na área urbana e rural que ficam na 
jurisdição do município de Trairão.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Trairão/ Pa – Brasil.
Período: 07/11/2022 a 12/11/2022 N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidores:
Elisangela Tapajós de Sousa.
cPf:621.800.612-34.
Matrícula: 59012071.
cargo: Técnico de Enfermagem.
Gilcineyde Silva Soares
cPf: 769.680.732-34,
Matrícula: 5901096/1
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 864858
Portaria Nº 372 de 13 de oUtUBro 2022.

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Transportar a Equipe que fará levantamento Patrimonial para 
averiguar, registrar bens móveis patrimoniais locados na área urbana e 
rural que ficam na jurisdição do município de Trairão.Origem: Santarém/ 
Pa- Brasil.destino: Trairão/ Pa – Brasil.Período: 07/11/2022 a 12/11/2022 
N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia).Servidor:Juraci lopes da Silva.
cPf: 071.224.462-04.Matrícula: 479359.cargo: Motorista.ordenador: 
aline Nair liberal cunha

Protocolo: 864862

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria Nº 387/2022 - 10°crs/sesPa 

de 26 de seteMBro de 2022, PUBLicada No doe Nº. 35.140 
de 04 de oUtUBro 2022.

onde se lê:
Servidor: 0504158 / GEraldo EMiliaNo dE fariaS (agente de saúde 
pública) / 3,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 27/10/2022
Leia-se:
Servidor: 55208486/1 KariNa loPES corrEa (assistente de direção) / 
3,5 diárias (completa) de 24/10/2022 a 27/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 865026
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 254 de 14 de oUtUBro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: capacitar o Hospital Materno infantil no PcdT da Transmissão 
Vertical do HiV
 MUNiciPio: MaraBá/ JacUNdá
 PEriodo: 24 a 28/10/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
rosangela Viana dos Santos chefe da divisão Técnica 5492525/2

irlaNdia da SilVa GalVÃo
ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 864873
Portaria Nº 252 de 14 de oUtUBro de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: Participar do treinamento de “caPaciTaÇÃo E-Social, Efd
-reinf, dcTf WEB E rETENÇÕES dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÃo” e 
outras demandas a serem tratadas no dGTES.
 MUNiciPio: MaraBá/ BElEM
 PEriodo: 17 a 21/10/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
irlaNdia da SilVa GalVÃo dirETora do 11º 5946003/3

liliaN daSilVa loPES coSTa agente de Portaria 55590243/1
alEX SaNToS da SilVa chefe da daf 57209582/2

dardorES MororÓ aGUiar agente administrativo 5967105/1

irlaNdia da SilVa GalVÃo
ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 864967
Portaria Nº 253 de 14 de oUtUBro de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: conduzindo servidores do 11º crS/SESPa que irá Participar do 
treinamento de “caPaciTaÇÃo E-Social, Efd-reinf, dcTf WEB E rETEN-
ÇÕES dE TriBUToS Na adMiNiSTraÇÃo” e outras demandas a serem 
tratadas no dGTES.
 MUNiciPio: MaraBá/ BElEM
 PEriodo: 17 a 21/10/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
NilToN fErrEira doS SaNToS Motorista 503484

irlaNdia da SilVa GalVÃo
ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 864977
Portaria Nº 255 de 14 de oUtUBro de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: Visitar técnica na central Estadual de regulação para tratar da 
organização e fluxograma e do serviço de hemodiálise da Policlínica de 
Tucuruí.
 MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 17 a 21/10/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
ZEliNda liMa MoraES Enfermeira 57175050/1

irlaNdia da SilVa GalVÃo
ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 864783

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 579 de 17 de oUtUBro de 2022.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Nome: Wesley forte Moreira.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5967285-1.
cPf: 640.805.872-87.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santa Maria das Barreiras e Pau d’arco.
Objetivo: realizar monitoramento das ações de controle da Sífilis conforme 
indicadores do Programa de Qualificação de ações de Vigilância em saúde 
(PQAVS) e Capacitar profissionais do sistema SISLOGLAB -IST AIDS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 864833
Portaria Nº 580 de 17 de oUtUBro de 2022

Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras e Pau d’arco
objetivo: monitoramento e capacitação em raSS nos municípios de Pau 
d’arco e Santa Maria das Barreiras.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 864838
Portaria Nº 581 de 17 de oUtUBro de 2022

Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 17 a 21.10.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 864840
Portaria Nº 576 de 17 de oUtUBro de 2022

Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Nome: Maria cruz Marinho Silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/Siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara
Objetivo: realizar treinamento para todos profissionais das equipes de 
atenção Básica no prontuário eletrônico do cidadão (PEc versão 5.0.11), 
monitoramento do programa Previne Brasil, programa Melhor em casa, 
Programa academia da Saúde e Sistema de informação do câncer (SiS-
caN), no município de Xinguara
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 864821
Portaria Nº 574 de 17 de oUtUBro de 2022

Nome: Epitácio castro Saraiva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 0504697.
cPf: 480.110.961-68.
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia.
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destino: Sapucaia, Xinguara e São felix do Xingu.
objetivo: realizar levantamento de patrimônio e repasse de materiais de 
patrimônio via sistema para os municípios de origem.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 864808
Portaria Nº 575 de 17 de oUtUBro de 2022

Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 10 a 12.10.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco, rio Maria, floresta do araguaia, Xinguara e Bannach
Objetivo: mobilizar servidores e gestores a fim de que estes participem 
da plenária regional, elejam delegados e formem o conselho Estadual de 
Saúde, nos municípios de Pau d’arco, rio Maria, floresta do araguaia, 
Xinguara e Bannach.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 864813
Portaria Nº 577 de 17 de oUtUBro de 2022.

Nome: Walnner robert Mendes Santos.
cargo: colaborador Eventual.
Matrícula/Siape: colaborador Eventual.
cPf: 409.127.098-04.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia e Xinguara.
objetivo: realizar treinamento para implantação do eSUS Terrritório no 
município de floresta do araguaia, monitoramento do programa Previne 
Brasil, programa Melhor em casa, Programa academia da Saúde e Sistema 
de informação do câncer (SiScaN), no município de Xinguara.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 864825
Portaria Nº 578 de 17 de oUtUBro de 2022

Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco e Santa Maria das Barreiras.
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 864826
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.
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 implantado, 
treinamento do SiSrEG Municipal, e reunião de PPi com GT Hospital/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe 35.152 de 17.10.2022

Protocolo: 864624
Portaria Nº 582 de 17 de oUtUBro de 2022

Nome: Edilson Gonçalves Gomes.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0504709.
cPf: 234.700.202-30.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa maria das Barreiras e Pau d’arco
Objetivo: Monitorar ações de controle da Sífilis, conforme indicadores do 
PQaVS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 865124
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 816/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;

designar a servidora desta autarquia, KaMillE MarTiNS dE oliVEira, 
enfermeira, matrícula nº 5920901/1, e no seu impedimento a servidora 
roBErTa MarTiNS PiNTo da coSTa, médica, matrícula nº 57174908/1, 
ambas lotadas na clinica de cuidados Paliativos oncologicos – ccPo, para 
a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 143/2022 – HOL, firmado 
com a empresa SQUadra do BraSil diSTriBUidora dE EQUiPaMEN-
ToS lTda, cujo objeto é a aquisição de 13 (TrEZE) carros de curativo, 
em inox, com rodízio, com bacia e balde. Processo nº 2022/19684 (PaE).
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 864887

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 143/2022-HoL
objeto: aquisição de 13 (TrEZE) carros de curativo, em inox, com rodízio, 
com bacia e balde.
Valor Global: r$ 13.849,94 (Treze mil oitocentos e quarenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos).
data assinatura: 14/10/2022
Vigência: 14/10/2022 a 13/10/2023
Pregão nº 100/2022– Processo nº 2022/19684
orçamento: 10.302.1507.8289. 449052 fonte: 0103/0269/0301/0130
contratado: SQUadra do BraSil diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS 
lTda, com sede na rua João Ponciano Borges nº620 , Bairro : capão da 
imbuia – curitiba/Pr, cEP: 82.810-440, fone: (41) 3092 -0027 / (41) 
98438-6106, E-mail: squadradobrasil@gmail.com, inscrita no cNPJ sob o 
nº 30.037.851/0001-70.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 864884

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°163/2022 – HoL

srP Nº101/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESaS ESPEcialiZadaS na aquisição de 
material técnico consumível para realização de exames de iMUNofENo-
TiPaGEM
data: 31/10/2022
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, 17 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 864769

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 105/2022 - irP
Processo nº 2022/676.086
objeto: fornecimento de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
f. cardoSo & cia lTda: r$ 629.580,00
i.f.S. NaSciMENTo & cia lTda EPP – diSMEMBEl: r$ 177.450,00
Valor Total da licitação: r$ 255.038,60
Belém, 06 de outubro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 864649
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 100/2022

Processo nº 2022/19684
objeto: aquisição de 13 (TrEZE) carros de curativo, em inox, com rodízio, 
com bacia e balde.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
SQUadra do BraSil diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS lTda
Valor Total da licitação: r$ 13.849,94
Belém, 05 de outubro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 864669

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 063/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 105/2022

Processo nº. 2022/676.086
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 629.580,00
data de assinatura: 07/10/2022
ViGÊNcia: 07/10/2022 a 06/10/2023
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oBJETo: fornecimento de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar, conforme 
abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

6 luva para procedimento tamanho G cX 5.000 r$ 14,99

7 luva para procedimento tamanho M cX 19.000 r$ 14,99

8 luva para procedimento tamanho P cX 18.000 r$ 14,99

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 864874

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 063/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 105/2022

Processo nº. 2022/676.086
forNEcEdor: i.f.S. NaSciMENTo & cia lTda EPP - diSMEMBEl
Valor Total: r$ 177.450,00
data de assinatura: 07/10/2022
ViGÊNcia: 07/10/2022 a 06/10/2023
oBJETo: fornecimento de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar, conforme 
abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

1 lUVa cirÚrGica ESTÉril Nº. 6.5, caNo loNGo, EM 
láTEX 100% Par 500 r$ 1,18

2 lUVa cirÚrGica ESTÉril Nº. 7,0, caNo loNGo, EM 
láTEX 100% Par 60.000 r$ 1,18

3 lUVa cirÚrGica ESTÉril Nº. 7,5, caNo loNGo, EM 
láTEX 100% Par 70.000 r$ 1,18

4 lUVa cirÚrGica ESTÉril Nº. 8,0, caNo loNGo, EM 
láTEX 100% Par 15.000 r$ 1,18

5 lUVa cirÚrGica ESTÉril Nº. 8,5, caNo loNGo, EM 
láTEX, 100% Par 4.800 r$ 1,20

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 864881

Portaria Nº 821/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MS/MEc nº 285 de 24 de mar-
ço de 2015 que estabelece os requisitos mínimos para a certificação de 
Unidades Hospitalares como Hospitais de Ensino;
coNSidEraNdo a resolução cofEN nº 564/2017, que aprova o novo có-
digo de Ética dos Profissionais de Enfermagem;
coNSidEraNdo a resolução cofEN nº 593/2018, que normatiza a cria-
ção de comissão de ética de Enfermagem nas instituições de Saúde;
coNSidEraNdo a decisão corEN - Pa nº 040/2019, que regulariza a 
criação de comissão de Ética de Enfermagem em instituições onde se de-
senvolvam atividades de Enfermagem no Estado do Pará.
coNSidEraNdo a decisão corEN/Pa Nº 241/2022, no qual empossa 
membros da comissão de Ética de Enfermagem do Hospital ophir loyola, 
para o mandato de 2022 a 2025;
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1250816 de 
28/09/2022.
rESolVE:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 615/2017- GaB/dG/Hol;
ii - NoMEar os servidores abaixo relacionados para comporem a comissão 
de Ética de Enfermagem, deste hospital, pelo período de 3 (três) anos, 
a contar de 19 de agosto de 2022, com possibilidade de recondução por 
igual período.

NoMe cPF carGo/FUNÇÃo

adams Brunno Silva (Presidente) 830.608.552-34 Enfermeiro (corEN-Pa 152144-ENf)

Maria de Belém ramos Sozinho (Membro 
efetivo) 049.174.722-53 Enfermeiro (corEN-Pa 45769-ENf)

leiliane dias Moraes catarino (Membro 
suplente) 854.345.232-53 Enfermeiro (corEN-Pa 479639-ENf)

Mekdecy de Jesus Nascimento ferreira 
(Membro suplente) 834.421.702-49 Técnico de enfermagem (corEN-Pa 249700-TEc)

Nádia cristina de faro Meirim corumbá 
(Membro efetivo) 962.413.492-87 Técnico de enfermagem (corEN-Pa 313680-TEc)

Mariluce do Socorro Pereira da Silva 
Beltrão (Membro suplente) 575.130.312-15 Técnico de enfermagem (corEN-Pa 234233-TEc)

iii - Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 864737

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 942/2022 – NPas/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 904/2022-NPaS/PrES/fS-
cMP, de 20 de setembro de 2022, publicada no doE n.º 35.124, de 22 de 
setembro de 2022, de designação de comissão de Processo administrativo 
disciplinar de protocolo nº 2019/405454;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº 291/2022- NPaS/PrES/fScMP;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Michela Patrícia cordeiro da Silva, Técnica de En-
fermagem, matricula 57197974/1, para SUBSTiTUir a servidora rosiane 
da Silva Gonçalves, assistente administrativo, Matrícula n.º 57194256/1 
, no autos do Processo administrativo disciplinar acima referenciado, a 
contar de 11/10/2022, em razão de licença Saúde.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 07 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 865075

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 48/2022-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna público 
que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 31/10/2022 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote e item.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar – BolSaS, 
cUraTiVoS, cliP E PlacaS, para uso na Terapia renal Pediátrica e adulto.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
do compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br.
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 864622

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 4
data de assinatura: 17/10/2022
oBJETo: o presente instrumento de apostilamento tem como objetivo 
a inclusão da funcional programática 10.302.1507.8288, ao contrato nº 
334/2017/fScMP, constante do contrato em epígrafe, consoante permite o 
§ 8º do artigo 65 da lei 8.666/93
coNTraTo nº 334/2017 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 034/2017/
fScMP
PaE Nº 2022/1052849
coNTraTada: MV SiSTEMaS lTda.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 865131

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01770

Valor: r$3.350,00
data: 23/09/2022
oBJETo: MaTErial coNSUMo - MaTErial EXTra-PadrÃo,UrETEroScÓ-
Pio rÍGido/flEXÍVEl
PaE nº 2022/979867 - Termo de dispensa 094/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0269000000; Elemento de despesa: 33903900
coNTraTada: cMP aiNETTE, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTa-
ÇÃo dE MEdicaMENToS E MaTErial MEdico HoSPiTalar UNiPESSoal lTda
cNPJ/Mf: 04.269.484/0001-20
ENdErEÇo: av. Galeão nº 14, Bairro: Maracangalha, cEP 66.110-140, Be-
lem/Pa, TElEfoNE: (91) 3257-9511
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864839
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01883

Valor: r$4.068,00
data: 11/10/2022
oBJETo: MaTErial coNSUMo - aQUiSiÇÃo EMErGENcial- BolSa dE 
coloSToMia.
PaE nº 2022/1309073 - Proc. original:2022/1105417
Termo de dispensa 097/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0101000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, cNPJ/Mf: 
01.399.246/0001-40 ENdErEÇo: Passagem Bom Sossego nº20, Bairro 
centro, ananideua/Pa, cEP: 67.030-245TElEfoNE: (91) 3241-7860/ (91) 
9967-5655
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864829
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01769
Valor: r$1.195,00
data: 22/09/2022
oBJETo: MaTErial coNSUMo - cESTo P/ EXTracao dE cálcUloS, EM 
NiTiNol, 1,9frX1 20cM.
PaE nº 2022/979867 - Termo de dispensa 094/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0101000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: cMP aiNETTE, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE ME-
dicaMENToS E MaTErial MEdico HoSPiTalar UNiPESSoal lTda
cNPJ/Mf: 04.269.484/0001-20
ENdErEÇo: av. Galeão nº 14, Bairro: Maracangalha, cEP 66.110-140, Be-
lem/Pa, TElEfoNE: (91) 3257-9511
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864830
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01882
Valor: r$1.450,00
data: 13/10/2022
objeto: aquisição de material de consumo - placas de patrimonio.
PaE nº 2022/1084413 - coTaÇÃo ElETroNica
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101; 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: lUXPlacaS iNdUSTria,coMErcio & SErVicoS lTda,
cNPJ/Mf: 40.787.494/0001-10
ENdErEÇo: rod. Br 316 Km 06 avenida leopoldo Teixeira, N 111E, le-
vilândia, ananindeua – Pa, cEP: 67030-025 , Telefone: (91) 98430-7021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 864795

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 110/2022 - VeNcedora do PreGÃo 
eLetrÔNico srP Nº 036/sesPa/2021 - atarP/sesPa 

N.º037/2022 - Processo adMiNistratiVo Nº 2022/991849.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E Prod. 
HoSPiTalar lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
sob o nº 32.137.731/0001-70 com sede na avenida rômulo Maiorana, n° 
1792- a, Bairro do Marco, Belém/Pa, neste ato representada por seu repre-
sentante legal fabio castro Barbosa, portador da cédula de identidade nº. 
4762847 Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº. 844.060.542-00, doravante denominada 
coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aquisição de medicamentos 
básicos, para atender aos pacientes da fundação HEMoPa.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária:
Programa de Trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 116.000,00 (cento 
e dezesseis mil reais).

do fiScal do coNTraTo: O acompanhamento e fiscalização do cum-
primento das obrigações da contratada serão feitos através de servidores 
especialmente designado para este fim:
Gestor de contrato Marineide Sousa Bastos, crf-Pa 758 Mat. 7000723 e
fiscal de contrato carlos alberto da Silva Pinheiro, crf-Pa 2156, Mat. 
5892523
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 14 de outubro de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
fabio castro Barbosa - a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E 
Prod. HoSPiTalar lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 864708

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 084/2022-HeMoPa
Processo eLetroNico Nº 2022/1016529

 a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa 
aBErTo.
oBJETo: aquisição de Material de consumo Hospitalar: caMPo oPEraTÓ-
rio, cUraTiVo TiPo BaNdaGEM adESiVa e filME PVc, conforme especi-
ficações contidas neste Termo de Referência, para atender as necessidades 
das diversas áreas da fundação HEMoPa e HEMorrEdE, por um 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: 04/11/2022
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: 864620
PreGÃo eLetrÔNico Nº 085/2022-HeMoPa

Processo eLetroNico Nº 2022/984286
 a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por GrUPo, modo de 
disputa aBErTo.
OBJETO: Aquisição de Cartuchos de pulseiras de identificação de paciente, 
para atender as necessidades do ambulatório Hematológico da fundação 
Hemopa (Hemocentro coordenador), 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: 08/11/2022
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: 864621

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 080/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2021, torna público que o Processo 2022/454741 - Pregão 
Eletrônico 080/2022 - aquisição dE EMBalaGEM dE PaPElÃo Para 
ENVolVEr caiXa dE iSoPor a serem utilizados no HEMoPa SEdE E 
HEMorrEdE, pelo período de 12 (doze) meses restou fracaSSado pela 
segunda vez.
os autos do Processo administrativo Eletrônico Nº 2022/454741 estão à 
disposição dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 864732
PreGÃo eLetrÔNico Nº 075/2022-HeMoPa

Processo eLetroNico Nº 2022/623994
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 
075/2022 aquisição de ProJETorES MUlTiMidia, para o HEMoPa sede e 
HEMorrEdE restou fracaSSado pela 2ª vez.
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os autos do Processo administrativo Eletrônico estão à disposição dos in-
teressados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 864789

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 1135/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
Eric GoMES MaGNo Engenheiro/GEiNE 541872743
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1314908 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 864852
Nº da Portaria: 1129/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
MarcElo ViTor MoUra araNHa Gerente/GEMaN 57225121
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 200,00
10122129783380000  269  339039 1800,00
observação: Nº do Processo: 2022/1074261 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 864849
Nº da Portaria: 1136/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1329844 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 864883
Nº da Portaria: 1137/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1330371  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 864903

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 003/2022 – HeMoPa

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo 
da rEforMa do NÚclEo dE HEMoTEraPia dE caPaNEMa, da fUNda-
ÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do ESTado do Pará.
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação 
- cPl, designada pela PorTaria Nº nº352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
28/03/2022 coMUNica aos interessados o resultado da análise de 
HaBiliTaÇÃo das empresas credenciadas no certame, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS EM raZÃo dE TEr aTENdido ÀS EXiGÊNciaS 
dE HaBiliTaÇÃo PrEViSTaS No EdiTal E aNEXoS:
• NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. CNPJ: 
02.934.270/0001-03;
• TEM CORDERO COMÉRCIo E SErViÇo dE coNSTrUÇÃo lTda EPP, cNPJ 
nº 11.505.962/0001-19;
• MAUÉS ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 36.521.965/0001-77;
• ALC CONSTRUÇÕES ARQUITETURA LTDA ME. CNPJ: 09.456.098/0001-
60; apresentou certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da re-
ceita federal do Brasil (rfB) e pela Procuradoria-Geral da fazenda Nacional 
(PGfN) emitida em 18/02/2022 vencida em 17/08/2022, porém compro-
vou sua condição microempresa nos termos do item 8 do edital e terá 
prazo de cinco dias úteis prorrogáveis por igual período caso seja declarado 
vencedora do certame para apresentar certidão válida, nos termos da lei 
123/2006 alterada pela lei 147/2014.
• FACE ENGENHARIA LTDA EPP. CNPJ: 14.440.545/0001-23; Apresentou 
cNd municipal emitida no dia 24/05/2022 válida por 90 dias, Porém na 
data de análise de documentos verificou – se uma nova certidão dispo-
nibilizada no Sicaf. Na condição microempresa nos termos do item 8 do 
edital e terá prazo de cinco dias úteis prorrogáveis por igual período caso 
seja declarado vencedora do certame para apresentar certidão válida, nos 
termos da lei 123/2006 alterada pela lei 147/2014.
EMPrESaS iNaBiliTadaS:
• CONSSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 37.844.010/0001-
13; iNaBiliTada. apresentou Prova de regularidade com o fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (fGTS) vencida no dia 26/09/2022, solicitado 
no item 7.4.1.5 do edital;

• 4 MX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME. CNPJ: 08.666.379/0001-
85; iNaBiliTada. os atestados de capacidade Técnica apresentados não 
possuem características e quantidades com o solicitado no iTEM 5.3 do 
Termo de Referência; A comprovação de capacidade técnico-profissional 
do responsável técnico arMaNdo doS SaNToS MiraNda JÚNior, EN-
GENHEiro ciVil, registrado junto ao crEa nº 1519652275, não foram 
apresentadas certidões de acervo Técnico comprovando sua responsabi-
lidade técnica pela execução de serviços com características semelhantes 
ao objeto desse projeto básico; a comprovação de capacidade técnico-pro-
fissional do responsável técnico MARKOS PAULO CARDOSO, ENGENHEIRO 
ElETriciSTa, registrado junto ao crEa nº 1515836592, as certidões de 
acervo Técnico apresentadas não comprovam sua responsabilidade técnica 
pela execução de serviços com características semelhantes ao objeto desse 
projeto básico, não atendendo ao solicitado no iTEM 5.4 do Termo de refe-
rência; A comprovação de capacidade técnico-profissional do responsável 
técnico MoiSES BraZÃo diaS JUNior, ENGENHEiro ciVil, registrado 
junto ao crEa nº 26335dPa, as certidões de acervo Técnico apresentadas 
não comprovam sua responsabilidade técnica pela execução de serviços 
com características semelhantes ao objeto desse projeto básico. Portan-
to, não atendeu à solicitação do edital, conforme iTEM 5.4 do Termo de 
referência.
• CONSTRUTORA DORATA EIRELI ME. CNPJ: 33.650.437/0001-20, INABI-
liTada; Não apresentou a declaração de cumprimento do disposto no § 
6º do art. 28 da constituição do Estado do Pará, solicitado no item 7.7.1.6 
do edital;
• HTF MENDES SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 24.416.087/0001-
40, INABILITADA. Apresentou Certidão de Regularidade Profissional – CRP 
– do referido profissional (Resolução CFC nº 1.402/2012) vencida em 
15/08/2022, solicitado no item 7.6.1 alínea d.
os autos do Processo administrativo nº 2022/544242 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa em dias úteis no horário 
de 08h00min as 14h00min horas na sala da cPl.
de acordo com o art. 109 da lei de licitações nº 8.666/93 está aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, ou seja, de 
19.10.2022 até 26.10.2022, devendo ser protocolado no Setor de Proto-
colo da fundação HEMoPa no horário de 08h00min as 14h00min horas de 
Belém-Pa.
Caso não haja interposição de recurso, fica a sessão agendada para aber-
tura dos envelopes de Propostas de Preços, datada para o dia 31 de outu-
bro 2022 às 10h00min horas (horário local), na Travessa Padre Eutíquio, nº 
2109. Bairro Batista campos. cEP: 66033-000.
Belém-Pa, 18 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa

Protocolo: 864809

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 518 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 designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013:
rESolVE:
designar o Servidor Marco antonio oliveira Silva, matrícula 5833957/5, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 275/2022 – EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFOR-
MaÇÕES MÉdicaS lTda.
oBJETo: contratação de empresa especializada no desenvolvimento de 
sistemas de informações clínicas, para melhorar a qualidade e eficiência 
do atendimento hospitalar nas Unidades de Terapia intensiva da fundação 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna
ViGÊNcia: início em 11/10/2022 e término em 10/10/2023.
ProcESSo Nº 2022/863400
ModalidadE: inexigibilidade de licitação Nº 19/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 864901
Portaria Nº 568 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 designadas pelo de-
creto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE/Pa no 
34.848, do dia 31 de janeiro de 2022;
considerando a lei n.º 5.394 de 2 de outubro de 1987 que trata da criação 
do Hospital de clínicas Gaspar Vianna;
considerando a lei nº. 6.304 de 6 de julho de 2000 que instituiu a criação 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna;



30  diário oficial Nº 35.153 Terça-feira, 18 DE OUTUBRO DE 2022

rESolVE:
ESTaBElEcEr como data de aNiVErSário desta fundação, o dia 2 de 
outubro, para fins de ações comemorativas.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 865020
 Portaria N° 564, de 14 de oUtUBro de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o servidor lEaNdro SoUZa rodriGUES matrícula 5827850/2, 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 286/2022 – CALDAS ENGENHARIA LTDA
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na árEa dE ENGENHa-
ria Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS TÉcNicoS ProfiSSioNaiS Para Ela-
BoraÇÃo dE ProJEToS EXEcUTiVoS coMPlEMENTarES dE ENGENHaria E 
EXEcUÇÃo doS ProJEToS ElaBoradoS, Para rEforMa E rEadQUaÇÃo do 
lacTário, Na clÍNica PEdiáTrica, do iMÓVEl SEdE da fUNdaÇÃo PÚBlica 
ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa – fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 14/10/2022 e término em 11/01/2023.
ProcESSo 2022/499289
ModalidadE: coNViTE 03.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 864744

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: rescisão contratual
Término de vínculo: 19/10/2022
Tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor Temporário: PoliaNa rodriGUES doS SaNToS
Matrícula: 5949295/1
cargo/Órgão: aux. administrativo/fHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 864820

errata
.

errata
Na PUBLicaÇÃo do terMo aditiVo ao ted, No doe 
Nº 35.134 de 29/09/2022, QUe PUBLicoU o NÚMero 

da PUBLicaÇÃo Nº 858864.
oNde se LÊ:
TEd: 01/2022
Termo aditivo: 1°
Leia-se:
TEd: 01/2020
Termo aditivo: 2°
ParTiciPaNTES:
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa
SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS

Protocolo: 864745

coNtrato

coNtrato: 275/2022
objeto: contratação de empresa especializada no desenvolvimento de sis-
temas de informações clínicas, para melhorar a qualidade e eficiência do 
atendimento hospitalar nas Unidades de Terapia intensiva da fundação 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor global anual de r$ 56.260,00 (ciNQUENTa E SEiS Mil, dUZENToS 
E SESSENTa rEaiS).
data de assinatura: 11/10/2022.
Vigência início em 11/10/2022 e término em 10/10/2023.
inexigibilidade nº 19/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
fonte do recurso: 0103.
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: EPiMEd SolUTioNS TEcNoloGia dE iNforMaÇÕES MÉdicaS lTda.
Endereço: rUa SÃo BENTo Nº 09 – 6º aNdar – Sala 601 – cENTro
rio dE JaNEiro - rJ
cEP: 20090-010
Telefone (21) 3550-5100
E-mail:  karoline.gama@epimedsolutions.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 864895
coNtrato Nº 286/2022

r$281.284,32 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e quinze reais e 
trinta e dois centavos).
oBJETo: contratação de empresa especializada na área de engenharia 
para a prestação de serviços técnicos profissionais para Elaboração de Pro-

jetos Executivos complementares de Engenharia e Execução dos Projetos 
elaborados, para reforma e readequação do lacTário, na clínica Pediá-
trica, do imóvel sede da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fPEHcGV.
data de assinatura: 14/10/2022
Vigência: início em 14/10/2022 e término em 11/01/2023
fundamento legal: lei 8.666/93, e alterações posteriores, além das es-
pecificações que serviram de base ao edital da Carta Convite nº 03/2022.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449039
fonte do recurso: 0269 e 0669.
origem do recurso: Estadual
NoME: caldaS ENGENHaria lTda
Endereço: rUa doS PariQUiS, N° 1950, Sala a2, BaTiSTa caMPoS.
Telefone: (91)984705115
E-mail: caldasenge@gmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 864738

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 6°
data de assinatura: 13/09/2022
Classificação do Objeto: Outros
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato n° 107/2018, na forma da sua cláUSUla Vii – da ViGÊNcia 
E alTEraÇÕES pelo período de 14/09/2022 a 13/03/2023.
contrato: 107/2018
 Exercício: 2021
contratado:
 Empresa: Hidro fraNcHiSiNG lTda
Endereço: rUa aNTÔNio EVErdoSa, Nº 1073, PEdrEira, cEP 66.085-
754, BElÉM/Pa
Email: hidrosam@hirdrosam.com.br
Telefone: (91)3276-1990
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 864672

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 586, de 14 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governa-
mental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 de 31/01/2022.
PaE: 2022/1319843.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Um Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas mi-
údas durante o mês de oUTUBro/2022, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: UrSUla Mara MorEira da SilVa araUJo
carGo: farMacÊUTico - SEfar
MaTrÍcUla: 55590267/1
rG: 2504752
cPf: 584.157.852-91
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 864822

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº581, 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.
rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada, da Portaria n° 281 de 
23/05/2022, publicada no doE nº 34.982 de 25/05/2022, que concedeu 
férias a servidora da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – fHcGV, no mês de JUNHo dE 2022.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022

MatricULa NoMe Periodo
5854148 2 fraNciSca rEJaNi SaMPaio da SilVa 09/06/22 a 08/07/22

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

Protocolo: 864735
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Portaria Nº 583, 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 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE:
EXclUir, o nome do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), da Portaria 
n°104 de 25/02/2022, publicada no doE nº34.880 de 04/03/2022, que 
concedeu férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de MarÇo.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021 

MatricULa NoMe Periodo
2023571 3 riTa SElMa TEiXEira alBiM 04/03/22 a 02/04/2022

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

Protocolo: 864733
Portaria Nº 582, 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 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE:
EXclUir, o nome do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), da Portaria 
n°505 de 19/09/2022, publicada no doE nº35.121 de 20/09/2022, que 
concedeu férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de oUTUBro/2022.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021 

MatricULa NoMe Periodo
54191769 1 NoEMia carValHo SaNTiaGo 03/10/2022 a 01/11/2022

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

Protocolo: 864726
..

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 420 de 17 de oUtUBro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES dESTE Hrca Para ParTiciParEM 
da caPaciTaÇÃo E-Social, Efd-rEiNf, dcTfWEB E rETENÇÕES dE Tri-
BUToS Na adMiNiSTraÇÃo, a SEr rEaliZada No aUdiTÓrio do NÍVEl 
cENTral Na cidadE dE BElÉM – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-3, MoToriSTa
Nº 4.5 diária
PErÍodo: dE 18 À 22/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 865133

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 197/2022-GP de 17 de oUtUBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;

r E S o l V E:
SUSPENdEr por necessidade de serviço, a contar de 17/10/2022, o pe-
ríodo de férias da servidora aNNa JUlia SoUSa dE PiNa, matrícula nº 
5416973, ocupante do cargo de Gerente, concedidas através da Portaria n° 
180/2022-GP, de 05/09/2022, publicada no doE n° 35.104 de 05/09/2022, 
referente ao exercício 2021/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 17 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
  diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865083

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo N° 840464 reFereNte ao terMo aditiVo 
do coNtrato 007/2020-cPH, PUBLicado No 

doe Nº 35.079 de 17/08/2022.
onde se lê: TErMo adiTiVo: 5
coNTraTo: 007/2020-cPH
Leia-se: TErMo adiTiVo: 6
coNTraTo: 007/2020-cPH

Protocolo: 865121

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 198/2022-GP de 17 de oUtUBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Melgaço, Breves e Portel nos dias 17/10/2022 a 20/10/2022 a serviço 
da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 3.1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 17 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865095

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 890/2022– arcoN-Pa, 17 de oUtUBro de 2022.o 
diretor-Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; rESolVE: i – coNcEdEr férias 
regulamentares aos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

5953257/1 Erika Hayane reis Borges e Silva 10/12/2021 a 09/12/2022 12/12/2022 a 10/01/2023

5948105/1 Halime fares akel 15/04/2020 a 14/04/2021 12/12/2022 a 10/01/2023

379956/1 raimundo celso rodrigues da cruz 01/03/2021 a 28/02/2022 15/12/2022 a 13/01/2023

5395712/4 raimundo Nonato Miranda de Vasconcelos 01/11/2021 a 31/10/2022 12/12/2022 a 10/01/2023

3277879/1 rinaldo Nunes Pinho 05/06/2021 a 04/06/2022 19/12/2022 a 17/01/2023

57173532/1 Moises ferreira Pinheiro 21/07/2021 a 20/07/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 17 dE oUTUBro dE 2022. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 864847
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Portaria Nº 892/2022 – arcoN-Pa, 17 de oUtUBro de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006; rESolVE: i – NoMEar roBErTo 
SaNdro cardoSo MoNTEiro, para exercer o cargo de SUPErViSor i 
nesta arcoN-Pa. a contar do dia 07/10/2022. ii o efeito desta portaria 
retroagirá a conta de 07/10/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do 
ESTado do Pará, 17 dE oUTUBro dE 2022. EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 864844

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aUtoriZaÇÃo Nº da autorização: 061/2022. Partes: 
agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do Pará 
– ErNaNdE TraNSPorTE rodoViário EirEli objeto: a empresa é au-
torizada a explorar em caráter excepcional e a Titulo Precário o serviço da 
liNHa iNTErMUNiciPal cacHoEira do arari – SalVaTErra (PorTo 
caMará) (Via Pa154), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 111101, do Serviço 
convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros. Vi-
gência: 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 Pará. Valor da tarifa 
máxima: R$ 15,18 (Quinze reais e dezoito centavos) com base no coefi-
ciente tarifário em vigor, nos termos da legislação pertinente. foro: Belém-
Pa data da assinatura: 14/09/2022. denise rodrigues Brandão Pimenta 
diretor(a) Geral interino(a)- arcoN-Pa.

Protocolo: 864692
eXtrato de aUtoriZaÇÃo Nº da autorização: 064/2022. 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 Titulo Precário o serviço da liNHa iNTErMU-
NiciPal SÃo fÉliX do XiNGU – coNcEiÇÃo do araGUaia, TiPo iNTE-
rUrBaNa cÓdiGo 070703, do Serviço convencional de Transporte rodo-
viário 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 Passa-
geiros do Estado Pará. Valor da tarifa máxima: r$ 110,97 (cento e dez 
reais e noventa e sete centavos) com base no coeficiente tarifário em vigor, 
nos termos da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data da assinatura: 
14/09/2022. denise rodrigues Brandão Pimenta diretor(a) Geral interi-
no(a)- arcoN-Pa.

Protocolo: 864689
eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo Nº da autorização: 062/2022. 
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Esta-
do do Pará – JaMJoY ViaÇÃo lTda. objeto: a empresa é autorizada a 
explorar em caráter excepcional e a Titulo Precário o serviço da liNHa 
iNTErMUNiciPal coNcEiÇÃo do araGUaia – BElÉM (Via Br-010), TiPo 
iNTErUrBaNa cÓdiGo 070102, do Serviço convencional de Transporte 
rodoviário intermunicipal de Passageiros. Vigência: 12 (doze) meses con-
tados 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 ope-
ração do Serviço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de 
Passageiros do Estado Pará. Valor da tarifa máxima: r$ 240,22 (duzentos 
e quarenta reais e vinte e dois centavos) com base no coeficiente tarifário 
em vigor, nos termos da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data da as-
sinatura: 15/09/2022. denise rodrigues Brandão Pimenta diretor(a) Geral 
interino(a)- arcoN-Pa.

Protocolo: 864687
eXtrato de aUtoriZaÇÃo Nº da autorização: 063/2022. Partes: 
agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do Pará 
– a. a. c. da S. EirEli (EXPrESSo coUTiNHo) objeto: a empresa é au-
torizada a explorar em caráter excepcional e a Titulo Precário o serviço da 
liNHa iNTErMUNiciPal SÃo JoÃo dE PiraBaS – NoVa ESPEraNÇa do 
Piriá, TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 030801, do Serviço 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 discipli-
na a operação do Serviço convencional de Transporte rodoviário intermu-
nicipal de Passageiros do Estado Pará. Valor da tarifa máxima: r$ 51,14 
(Cinquenta e um reais e quatorze centavos) com base no coeficiente tari-
fário em vigor, nos termos da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data 
da assinatura: 12/09/2022. denise rodrigues Brandão Pimenta diretor(a) 
Geral interino(a)- arcoN-Pa.

Protocolo: 864688

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 113/2021 - sedaP
oBJETo: rEPacTUaÇÃo do coNTraTo, PaSSaNdo o Valor MENSal do 
coNTraTo Para r$ 24.069,90 (ViNTE E QUaTro Mil, SESSENTa E NoVE 
rEaiS E NoVENTa cENTaVoS) E o Valor GloBal Para r$ 288.838,80 
(dUZENToS E oiTENTa E oiTo Mil, oiTocENToS E TriNTa E oiTo rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS), coNforME PlaNilHa aBaiXo:
 

iteM descriÇÃo LocaL de 
eXecUÇÃo

QUaNt.
Postos

carGa 
HorÁria

VaLor UNi-
tÁrio

rePact.

VaLor 
totaL

rePact.

11
PoSTo dE SEGUraNÇa 
arMada, 24 HoraS dE 
SEGUNda À doMiNGo

BElÉM 01 24 HS/PoSTo 24.069,90 288.838,80

Valor do coNTraTo rEPacTUado 24.069,90 288.838,80

da difErENÇa dE rEPacTUaÇÃo: r$ 18.778,68 (dEZoiTo Mil, SETE-
cENToS E SETENTa E oiTo rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS), rEfE-
rENTE aoS MESES dE JaNEiro À SETEMBro dE 2022.
doTaÇÕES do orÇaMENTo aProVado Para 2022:
ProJETo aTiVidadE: 8338;
foNTE dE rEcUrSo: 0101;
NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-37;
fUNÇÃo ProGraMáTica: 20.122.1297.8338
daTa dE aSSiNaTUra: 17.10.2022.
coNTraTado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: aVENida alMiraNTE BarroSo, PaSSaGEM EliEZEr lEVY, 
Nº 205, Bairro: SoUZa, BElÉM (Pa), cEP: 66.812-030, BElÉM-Pa.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 864896
3° terMo aditiVo ao coNtrato N° 127/2020 - sedaP

oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo Por MaiS 
12(doZE) MESES.
PraZo dE ViGÊNcia: 01/12/2022 À 30/11/2023.
daTa dE aSSiNaTUra: 17/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: aÇÃo: 8338; ElEMENTo dE dESPESa: 
339037; foNTE: 0101; fUNcioNal ProGraMáTica: 20.122.1297.8338.
coNTraTado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: alMiraNTE BarroSo, PaSSaGEM EliEZEr lEVY, Nº 205, 
Bairro: SoUZa, BElÉM(Pa), cEP: 66.812-030.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 864898

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 890/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: ariolando 
Jorge lima Belfort. carGo: Engenheiro agrônomo. MaTrÍcUla: 832103. 
oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Gurupá e Breves/Pa. oBJETiVo: reunião 
com o prefeito, secretário municipal de agricultura dos municípios de 
Gurupá e Breves, e técnicos da EMaTEr e da SEMaGri para orientação 
e alinhamento das ações estabelecidas no convênio formalizado com a 
SEdaP, no Programa Territórios Sustentáveis PErÍodo: 18 a 24/10/2022. 
Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 891/2022 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: Marlene Evangelista Vieira. carGo: Técnica em Gestão 
agropecuária. MaTrÍcUla: 5961456/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
Gurupá e Breves/Pa. oBJETiVo: reunião com o prefeito, secretário 
municipal de agricultura dos municípios de Gurupá e Breves, e técnicos 
da EMaTEr e da SEMaGri para orientação e alinhamento das ações 
estabelecidas no convênio formalizado com a SEdaP, no Programa 
Territórios Sustentáveis.PErÍodo: 18 a 24/10/2022. Nº dE diáriaS: 6 
½ (seis e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 884/2022 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: Thiago 
Neves cruz. carGo: Tec. Gestão de Pesca e aquicultura. MaTrÍcUla: 
57216522-1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Terra alta/Pa. oBJETiVo: 
realizar Visita técnica à estação de alevinagem orion Nina ribeiro PErÍodo: 
20/10/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de 
Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
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Portaria de diÁrias Nº  885/2022 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: Jailton Barros Serejo carGo/função: Técnico de Gestão 
em Pesca e aquicultura. MaTricUla: 57175425/2. oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo:  Terra alta/Pa. oBJETiVo: realizar Visita técnica à estação de 
alevinagem orion Nina ribeiro PErÍodo: 20/10/2022. Nº dE diáriaS: ½ 
(meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº  894/2022 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: Emerson de 
Souza vieira carGo: Motorista. MaTrÍcUla: 57205257. oriGEM: Belém/
Pa. dESTiNo:  Terra alta/Pa. oBJETiVo: conduzir servidores que irão 
realizar Visita técnica à estação de alevinagem orion Nina ribeiro PErÍodo: 
20/10/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de 
Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 865096
Portaria de diÁrias Nº 892/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: João 
alberto Gonçalves Vieira carGo: agente de atividades agropecuárias  
MaTrÍcUla: 0031895 oriGEM: Brasil Novo/Pa.  dESTiNo: Medicilândia/
Pa. oBJETiVo: Execução de atividades técnicas centradas na Produção 
de Sementes Híbridas de cacau na Estação Experimental “Paulo dias 
Morelli” - ESPaM, da cEPlac, no Municípío de Medicilândia-Pa, com vistas 
ao atendimento de demandas e cumprimento de metas de expansão da 
cacauicultura nas regiões produtoras do Estado do Pará. PErÍodo: 10 a 
14/10/2022.  Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e  meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 865098

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁria Nº  430/2022- BENEficiário: rosilene Maria 
ferreira Barbosa ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade  diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 865108
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
011700064/2022 JoSE SaMPaio PaSSoS faZENda ViTÓria 1.040,6861 PraiNHa/Pa 1677/2022

  
Belém (Pa), 17/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 864774
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2022/825315 JadEr foNTENE-
lE BarBalHo

faZENda ParaÍSo do 
NorTE ii 1337,2652Ha iPiXUNa do 

Pará 1725/2022

Belém(Pa), 17/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da PorTaria dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida PElo ilMo. Sr. 
PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS do 
ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa (UrBaNo), 
EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2022/322827 PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
PEiXE-Boi loTE UrBaNo 395,90m² PEiXE-Boi 1726/2022

Belém(Pa), 17/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 865019

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
2012/526191 carloS alBErTo fariaS corrEa SoliciTaÇÃo dE cErTidÃo aNaNiNdEUa

Em, 17/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 864728
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 6366 de 13 de oUtUBro de 2022
a dirETora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoSo, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar JoSÉ fErrEira NoBrE JUNior, efetivo, lotação/casta-
nhal, matrícula n° 5870364/3, para exercer a função de fiscal e lEaNdro 
loPES raMoS, efetivo, lotação/Santa izabel, matricula n° 57217053/1, 
para suplente do Contrato nº 25/2020, firmado pela ADEPARÁ e THAIS 
dE liMa oGUiNo, cPf: 618.392.642-68, que tem por objeto locação de 
imóvel no município de SaNTa iZaBEl do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 864741
Portaria Nº 6524 de 17 de oUtUBro de 2022

a dirETora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoSo, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar raiMUNdo MarliSoN cardoSo da SilVa, lotação/
aveiro, matrícula n° 55588441/1, para exercer a função de fiscal e alE-
cSaNdro MarQUES loBaTo, lotação/aveiro, matricula n° 57200781/4, 
para suplente do Contrato nº 15/2020, firmado pela ADEPARÁ e ELCIMAR 
MoTa dE oliVEira, cPf n°: 457.983.032-68, que tem por objeto locação 
de imóvel no município de aveiro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 864823
Portaria Nº 6523 de 17 de oUtUBro de 2022

a dirETora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoSo, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar roGErio fErrEira loUrENco, fEa, lotação/cGPlaN/
Sede, matrícula n° 54185784/1, para exercer a função de fiscal e aNa 
criSTiNa PiNHEiro da SilVa, lotação/cGPlaN/Sede, matricula n° 
5870224/5, para suplente do Contrato nº 12/2019, firmado pela ADE-
Pará e SM SolUÇÕES Para GESTÃo da iNforMaÇÃolTda, cNPJ n°: 
08.855.871/0001-07, que tem por objeto a prestação de
serviços técnicos especializados em tecnologia da informação, na área de 
defesa agropecuária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 17 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 864812
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terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo
coNtrato 19/2020

Processo n° 2020/540160
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
Valor Mensal: r$ 3.184,31
Valor Total: r$ 38.211,72
ViGÊNcia: 14/10/2022 à 13/10/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de XiNGUara
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses 
e reajuste do valor contratual
coNTraTado: aNToNio riBEiro da SilVa, cPf: 188.727.431-68
ordENador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo, diretora Geral em 
exercício

Protocolo: 865005
6°terMo aditiVo

Processo 2012/26036
contrato de locação Nº 058/2013
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339039;
fonte – 0261;
Valor Mensal: r$ 880,04
Valor Total: r$ 10.560,48
Vigência: 18/10/2022 à 17/10/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De MONTE DOURADO.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (DOZE) meses.
coNTraTado: Jari cElUloSE
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.

Protocolo: 855227

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2022/adeParÁ 

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 06/2022/adEPará, processo nº 2022/220156, cujo objeto é 
a aquisição de Material para combate e Monitoramento das armadilhas da 
Mosca da carambola, decide HoMoloGar o resultado do aludido certame, 
do tipo menor preço por item, em favor dos licitantes: 
VidENTE coNSTrUcoES E coMErcio lTda, cNPJ: 26.517.495/0001-14, 
vencedora do item 01, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
4.066,48 (quatro mil, sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
JMf coMErcio E SEriVcoS EirEli, cNPJ: 11.036.136/0001-78, vencedo-
ra do item 03, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 4.684,80 
(quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).
TEca TEcNoloGia E coMErcio lTda, cNPJ: 11.163.447/0001-06, ven-
cedora do item 04, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
SaNiGraN lTda, cNPJ: 15.153.524/0001-90, vencedora do item 05, pelo 
critério de menor preço, no valor total de r$ 57.500,00 (cinquenta e sete 
mil e quinhentos reais).
roMa coMErcial lTda, cNPJ: 21.348.054/0001-12, vencedora do item 
07, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 8.750,00 (oito mil, 
setecentos e cinquenta reais). 
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral em Exercício

Protocolo: 864892

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6506/2022: BENEficiá-
rio: PErla PaTricia BENiTaH BaTiSTa GUEdES;Matrícula: 5949394;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 Ulsa de 
Juruti.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: 864837
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6475/2022: BENEfici-
ário: adriaNE MoraiS dE fariaS da lUZ; Matrícula: 55588170;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais 
diversos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência de Educação 
Sanitária.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: 864658

.

.

diÁria
.

Portaria: 6507/2022 objetivo: realizar o levantamento de detecção 
da Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/
Pa Servidor: 57188614/ HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo/ (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) /0,5 diária/ 11/10/2022 a 11/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864842
Portaria:6505/2022 objetivo: dar apoio na capacitação em defesa Sani-
tária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos Veterinários, agentes 
fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa, caPiTÃo PoÇo, Pa-
raGoMiNaS, roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57175057/ dENiS ViNiciUS 
rodriGUES rENaUlT (cHEfE dEGaBiNETE) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864828
Portaria: 6508/2022 objetivo: Participar da capacitação em defesa Sa-
nitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veteriná-
rios (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:roNdoN do Pará/Pa desti-
no:  ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 6403317/JoYcilENE TEiXEira do NaS-
ciMENTo  (aGENTE fiScal aGroPEcUário ) / 6,5 diáriaS /16/10/2022 
a 22/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864850
Portaria:6526/2022 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: iriTUia/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 55586127/ EliaNE SoarES NUNES (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864864
Portaria: 6529/2022 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: roNdoN do Pará/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi cUNHa dE oliVEira / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864882
Portaria: 6528/2022 objetivo: Participar da capacitação em defesa Sa-
nitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veteriná-
rios (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Pa-
raGoMiNaS/Pa Servidor: 57224213/ NElSoN JoSE dE liMa fErNaNdES 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864875
Portaria: 6525/2022 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: MÃE do rio/Pa destino: ParaGoMiNaS/
Pa Servidor: 55586139/ MarcoS alESSaNdro NUNES MoraES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022 
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864860
Portaria: 6527/2022 objetivo: Participar da capacitação em defesa 
Sanitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veteri-
nários (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5873312/ lEoNardo dE lEMoS BoMfiM 
(MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864872
Portaria: 6530/2022 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: 57189787/ aUrEa SirlENE fErrEira PErES 
fiGUEirEdo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 
a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864906
Portaria: 6531/2022 objetivo: Participar da capacitação em defesa 
Sanitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veteri-
nários (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVa TiMBoTEUa/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54185790/Maria daS NEVES ro-
driGUES NEYra (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo

Protocolo: 864921
Portaria: 6534/2022 objetivo: Participar da capacitação em defesa 
Sanitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veteri-
nários (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN MaToS dE alVarENGa / 
(MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864972
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Portaria: 6532/2022 objetivo: Participar da capacitação em defesa Sa-
nitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos(as) Veterinários 
(as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa 
/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864942
Portaria: 6533/2022 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: aUGUSTo corrÊa/
Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57173481/ JoSE carloS lUZ 
SaNTaNa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 
a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864956
Portaria: 6477/2022 objetivo: realizar atividades de contenção de foco de 
Raiva e entrega de notificação para vacinação obrigatória nas propriedades 
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: 5900218/ MEliNa Garcia dE SoUSa NoBrE / (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS /03/10/2022 a 
07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864659
Portaria:6468/2022 objetivo: realiza a averiguação e execução de 
ações administrativas e de campo nos municipios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: BUJarU, 
coNcÓrdia do Pará, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl PE-
rEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864647
Portaria: 6473/2022 objetivo: coordenar a capacitação em defesa Sa-
nitária animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veteriná-
rios (as), agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: Para-
GoMiNaS/Pa Servidor: 57189783/ GaBriEla coSTa dE SoUSa cUNHa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864648
Portaria: 6474/2022 objetivo: realizar atividades de eutanásia e coleta 
de amostras de sangue para foco d e a.i.E no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa des-
tino: iriTUia/Pa Servidor: 54180047/ roSilaNE SoarES dE Maria So-
drE/ (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 16/07/2022 a 16/07/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864654
Portaria:6470/2022 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: 54187465/ 
Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864655
Portaria: 6476/2022 objetivo: ações emergenciais de erradicação do foco 
da praga Moniliophthora roreri no estado do acre como forma de prevenção 
para entrada dessa praga nas regiões produtoras de cacau no estado do Pará.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
JacarEacaNGa, rUrÓPoliS, TrairÃo/Pa.Servidor: 54180265 / MarlUcE 
corrEa BroNZE (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 8,5 diáriaS / 24/09/2022 a 
02/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864656
Portaria: 6471/2022 objetivo: dar apoio na continuidade do processo 
de saneamento de equídeos e coleta de material sorológico em proprieda-
des com focos de a.i.E, no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/
Pa Servidor: 54187010 / iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE 
caMPo) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864662
Portaria: 6478/2022 objetivo: dar apoio na vigilância Epidemiológica 
e atualização cadastral em 05 (cinco) Granjas (PESa), no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do 
TaUá/Pa destino: ViGia/Pa Servidor: 54186764/ aNToNio carloS car-
doSo rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 11/10/2022 a 
11/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864661
Portaria: 6481/2022 objetivo: realizar atividades para atender a 
portaria 2.789/2020-adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caMETá/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 
54197075/ lUZiNaN da cUNHa TocaNTiNS (aGENTE fiScal aGroPE-
cUário) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864664
Portaria: 6479/2022 objetivo: dar apoio administrativo no escritório 
de atendimento da unidade, realizando confecções de relatórios, notifica-
ção de vacinas e atendimento ao público no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM//Pa destino: MUaNá/Pa Ser-
vidor: 55588428/ GillE PaTricK MacHado doS SaNToS (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864666

Portaria: 6480/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para cumpri-
mento de metas estipuladas pela Gerencia de trânsito nos municípios sob 
jurisdição desta regional de Marabá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MaraBá/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo, Eldorado 
doS caraJáS, iTUPiraNGa, MaraBá, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS/Pa 
Servidor: 57223827/ aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 3,5 diáriaS / 03/10/2022 a 06/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864670
Portaria: 6482/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo 
fraNciSco do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU, MaGalHÃES BaraTa, 
MaracaNÃ/Pa Servidor: 54189087/ roSiValdo SaNTa BriGida Bor-
GES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
19/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864671
Portaria: 6483/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/ iÊda ro-
driGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 13/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864676
Portaria: 6485/2022 objetivo: realizar capacitação para servidores 
dos Pfa dos programas sanitários vegetal e procedimentos técnicos de 
fiscalização de trânsito agropecuário.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MoNTE alEGrE, SaNTarÉM/Pa 
Servidor: 54187068 / JoElSoN araUJo dE SoUZa (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 4,5 diáriaS / 16/10/2022 a 20/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864677
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

51309/2022, Portaria Nº 6001/2022 de 21/09/2022
Portaria: 6472/2022 Objetivo: Dar continuidade às ações de notifica-
ções, educação Sanitária, vacinações assistidas e fiscalizadas, captura de 
morcegos Hematófagos, cadastro de abrigos de morcegos hematófagos 
e vigilância ativa nos três focos e perifocos de raiva no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: 
iTUPiraNGa/Pa Servidor: 57194276/ Joao PaUlo SoUZa GoES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) /5 diáriaS / 25/09/2022 a 29/09/2022.or-
denador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864674
Portaria: 6486/2022 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: 57223827/ aNdErSoN 
rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 13/10/2022 
a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864680
Portaria: 6490/2022 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 
curto período do ano quando seca o campo o suficiente para viabilizar o 
tráfego, necessidade de pernoite a fim de otimizar recursos (combustí-
vel, diária e manutenção do veículo) e atender o máximo de propriedades 
possíveis. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SoUrE/
Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 03175189/ aGNaldo da SilVa BarBo-
Sa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 10/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864683
Portaria: 6487/2022 objetivo: coordenar a 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: 55588170/ adriaNE MoraiS dE fariaS da 
lUZ  (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864684
Portaria: 6484/2022 objetivo: realizar levantamento e detecção em 16 
propriedades rurais produtoras de citros, com ênfase para cancro cítri-
co, pinta preta e greening.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 55586039/
clEo JoSE BaTiSTa dE aNdradE (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 864685
Portaria: 6488/2022 objetivo: dar apoio administrativo no escritório 
de atendimento da unidade, realizando confecções de relatórios, notifica-
ção de vacinas e atendimento ao público no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM//Pa destino: MUaNá/Pa Ser-
vidor: 55588428/ GillE PaTricK MacHado doS SaNToS (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 10/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864686
Portaria: 6459/2022 objetivo: realizar atendimento a foco de aiE, com 
previsão de colheita de amostras de 51 animais e demais procedimen-
tos sanitários no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 
51855529/ roBErTo BaTiSTa dE fiGUEirEdo (MÉdico VETEriNário) 
/ ,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864629
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Portaria: 6460/2022 objetivo: dar apoio na Vigilância Epidemiológica e 
Monitoramento em 05 (cinco) propriedades de risco (PEcrH), no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio 
do TaUá/Pa destino: ViGia/Pa Servidor: 54186764/ aNToNio carloS 
cardoSo rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 13/10/2022 
a 13/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864632
Portaria:6469/2022 objetivo: realizar atividades de sacrifício e sanea-
mento para aiE em propriedade no município. o pedido de 1 ½ diárias para 
atividades no mesmo município se justifica devido a distancia da sede do 
município até a propriedade que é de aproximadamente 53km e o acesso 
é via Sapucaia e também a quantidade de animais da propriedade que é 
de 182 equideos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
XiNGUara/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 637544/ NaJara MoUra 
alENcar (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 13/10/2022 
a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864644
Portaria: 6461/2022 objetivo: dar apoio na Vigilância Epidemiológica 
e Monitoramento em 05 (cinco) propriedades de risco (PEcrH), no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo 
aNTÔNio do TaUá/Pa destino: ViGia/Pa Servidor: 54180046/ rUi aU-
GUSTo cardoSo dE caSTro lEÃo/ (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diá-
ria / 13/10/2022 a 13/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 864635
Portaria: 6463/2022 objetivo: realizar entrega de veículo e recebimento 
de matérias de informática.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5861667/ Jo-
SiNo filHo GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS 
/19/10/2022 a 21/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 864636
Portaria: 6464/2022 objetivo: dar apoio na emissão de GTa no escritó-
rio da Vila São José durante a ausência daúnica servidora lotada naquela 
localidade.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaPU-
caia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5868203/ Joao cUSTodio dE 
liMa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 20/10/2022 a 21/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864637
Portaria: 6465/2022 objetivo: dar apoio ao Gerente regional em visita 
aos escritórios com objetivo de reunir com os servidores e entrega de ma-
terial.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/
Pa destino: BaNNacH, caNaÃ doS caraJáS, florESTa do araGUaia, 
rio Maria, SaPUcaia/Pa Servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUES 
SoBral (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864638
Portaria: 6462/2022 objetivo: dar apoio em atividades de sacrifício e 
saneamento para aiE em propriedade no município. o pedido de 1 ½ diá-
rias para atividades no mesmo município se justifica devido a distância da 
sede do município até a propriedade que é de aproximadamente 53km e 
o acesso é via Sapucaia e também a quantidade de animais da proprieda-
de que é de 182 equideos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: XiNGUara/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 57223367/ dEY-
VESoN GoMES dE BaSToS / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
1,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864640
Portaria: 6466/2022 objetivo: realizar visita aos escritórios com ob-
jetivo de reunir com os servidores e entrega de material.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, 
caNaÃ doS caraJáS, florESTa do araGUaia, rio Maria, SaPUcaia/
Pa Servidor: 5946962/ dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS NETo (GErENTE) / 
4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864639
Portaria: 6467/2022 objetivo: conduzir servidores com o objetivo de re-
alizar vistoria em estabelecimentos artesanais nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: Eldorado 
doS caraJáS, PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 57232250/ WilliaM 
cÉSar SoarES loBaTo (MoToriSTa) / 5,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864641
Portaria: 6510/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos 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: NoVa ESPE-
raNÇa do Piriá/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54186913/ 
fErNaNdo TElES dE alcaNTara (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUá-
ria) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864750
Portaria: 6513/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabe-
lecimentos processadores de derivados da mandioca e polpa de frutas, 
localizados no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa Servi-
dor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864763

Portaria: 6512/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabeleci-
mentos processadores de derivados da mandioca localizados no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa 
destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES 
dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 
11/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864760
Portaria: 6511/2022 objetivo: realizar, levantamento de detecção da 
monilíase em cupuaçu e demais hospedeiros da praga na rota de risco do 
município de Juruti, que dá acesso ao estado do amazonas.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: JUrU-
Ti/Pa Servidor: 57220929/ cElSo aNdErSoN BaTiSTa PErEira (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864757
Portaria: 6504/2022 objetivo: realizar, levantamento de detecção da 
monilíase em cupuaçu e demais hospedeiros da praga na rota de risco 
do município de Juruti, que dá acesso ao estado do amazonas. devido a 
distância em relação a rota, existe a necessidade do servidor pernoitar em 
comunidades para dar continuidade nas atividades.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: JUrUTi/Pa destino: JUrUTi/Pa Servidor: 
6403356/ MarTa rEBElo daS NEVES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
3,5 diáriaS / 18/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 864729
Portaria: 6501/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em quatro proprie-
dades que tiveram foco de Pinta Preta dos citros (Phyllosticta citricarpa).
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/
Pa destino: Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 8606194/ VaNdEil-
SoN BElforT MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864717
Portaria: 6509/2022 objetivo: conduzir servidores, com o objetivo de 
realizar atendimento a foco de aiE no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa Servidor: 54187223/ oVidio GoMES Bricio NETo / (MoTo-
riSTa) / 1,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: adriElE ca-
roliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864746
Portaria: 6489/2022 objetivo: realizar atendimento a foco de aiE, com 
previsão de colheita de amostras de 51 animais e demais procedimen-
tos sanitários no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 
57234512/ daNilo BriTo do NaSciMENTo (MÉdico VETEriNário) / 
1,5 diária / 13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864690
Portaria: 6491/2022 objetivo: realizar continuidade do processo de sa-
neamento de equídeos e coleta de material sorológico em propriedades 
com focos de a.i.E, no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/
Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico VETEri-
Nário) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864695
Portaria: 6494/2022 objetivo: realizar levantamento e detecção em 16 
propriedades rurais produtoras de citros, com ênfase para cancro cítrico, pin-
ta preta e greening.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MoNTE alEGrE/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 54195804/ iVoNilSoN 
fErrEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864697
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

51308/2022, Portaria Nº 6209/2022 de 29/09/2022
Portaria: 6492/2022 Objetivo: Dar continuidade às ações de notifica-
ções, educação Sanitária, vacinações assistidas e fiscalizadas, captura de 
morcegos Hematófagos, cadastro de abrigos de morcegos hematófagos e 
vigilância ativa nos três focos e perifocos de raiva no município. foi neces-
sário trabalhar no final de semana pois o servidor está trabalhando com 
o apoio de servidor de outro município e, para que fosse interrompida a 
atividade haveria custos com deslocamento deste. a presente solicitação 
de complementação somente foi realizada hoje, pois aguardávamos a pu-
blicação da Portaria anterior, o que ocorreu na presente data.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iTUPiraNGa/Pa destino: 
iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54189670/ roGErio NaSciMENTo dE lUcE-
Na (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5 diáriaS / 25/09/2022 a 
29/09/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864704
Portaria: 6498/2022 objetivo: realizar atividades para atender a 
portaria 2.789/2020-adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caMETá/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Servi-
dor: 55586144/ JoSE EVEraldo doS SaNToS caNTao (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864710
Portaria: 6499/2022 Objetivo: Realizar a fiscalização do vazio sanitá-
rio para cultura da soja em quatro propriedades localizadas no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa 
destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5948820/ Maria iara rodriGUES No-
GUEira (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864712
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Portaria: 6493/2022 objetivo: realizar o cumprimento das metas de 
vigilância epidemiológica dentro da etapa de vacinação contra febre afto-
sa (ETaPa MaraJÓ 2022) na comunidade de cuieira, no município. Jus-
tifica-se a quantidade de diárias pelo acesso exclusivamente via fluvial, 
dependente de maré e necessidade de pernoite. apesar de a distância ser 
relativamente próxima da sede do município, as propriedades só são aces-
síveis via fluvial, acesso difícil por igarapés navegáveis apenas na maré 
cheia, além disso, é necessário, em parte do percurso, a utilização de bú-
falos para concluir o acesso à propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SoUrE/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 54189772/
clEo lEal carValHo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 
a 07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864714
Portaria: 6500/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em quatro proprie-
dades que tiveram foco de Pinta Preta dos citros (Phyllosticta citricarpa).
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/
Pa destino: Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 54191532/ raiMUN-
do JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
13/10/2022 a 14/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864715
Portaria: 6503/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção 
das pragas quarentenárias dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
54191532/ raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864723
Portaria: 6502/2022 objetivo: realizar fiscalização em 10 Propriedades 
produtoras de Soja, da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas 
do Vazio Sanitário da soja no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servi-
dor: 51855641/ PaUlo ricardo PaiVa alVES (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 diáriaS / 17/10/2022, 18/10/2022, 19/10/2022, 20/10/2022 e 
21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864719
Portaria: 6519/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54185980/ adircEli WENdE corrEa BoTE-
lHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864800
Portaria: 6518/2022 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: 57176268/ Maria JoSE SaNToS MElo 
da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 13/10/2022 a 
14/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864811
Portaria: 6522/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: GarrafÃo do NorTE/Pa des-
tino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5885884/ raiMUNdo EliNaldo alVES 
corrEa (TÉcNico aGrÍcola) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864807
Portaria:6516/2022 objetivo: realiza a averiguação e execução de 
ações administrativas e de campo nos municipios da Gerencia regional 
de abaetetuba.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: BarcarENa, BUJarU, coNcÓrdia do Pará, 
ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl PErEira cardoSo (GErENTE 
rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 12/09/2022 a 15/09/2022.ordenador: adriE-
lE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864781
Portaria: 6515/2022 objetivo: realizar capacitação para servidores 
dos Pfa dos programas sanitários vegetal e procedimentos técnicos de 
fiscalização de trânsito agropecuário.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MoNTE alEGrE, SaNTarÉM/Pa Ser-
vidor: 57176052/ JorGE EdUardo dE MENdoNca GoES / (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 16/10/2022 a 20/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864770
Portaria: 6514/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção 
das pragas quarentenárias dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 
8606194/ VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864767
Portaria: 6497/2022 objetivo: realizar o levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em cultivos de banana, em 12 propriedades 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
To aNTÔNio do TaUá/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU/Pa Servidor: 57188614/ 
HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo/ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) /4,5 
diáriaS/ 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 864790

Portaria: 6496/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium (foc r4T) em bananeiras.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do Nor-
TE/Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN alEiXo ViToriNo (TÉcNico 
aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864785
Portaria: 6495/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium (foc r4T) em bananeiras.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do Nor-
TE/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 864777
Portaria: 6517/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para cumpri-
mento de metas estipuladas pela Gerencia de trânsito nos municípios sob 
jurisdição desta regional de redenção.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, 
SaNTa Maria daS BarrEiraS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 
54187010 / iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 
3,5 diáriaS / 03/10/2022 a 06/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 864802
Portaria: 6520/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54180047/ roSilaNE SoarES dE 
Maria SodrE/ (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864804
Portaria: 6521/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária animal 
aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veterinários (as), agen-
tes fiscais agropecuários e auxiliares de campo no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5861829/ lUiS SiriNEU da coSTa 
SodrE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 
a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 864805

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0543/2022 –17/10 /2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve:
coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês de dEZEMBro/2022, 
aos empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento anual 
de férias:
 

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 5901857/ 2 EllEN KaSSia dE fiGUEirEdo PiNHEiro BarrETo 2021/2022 05.12.2022 a 03.01.2023

roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo- Presidente
Protocolo: 864678

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo: 2022/1125985
Partes: o estado do ParÁ, pessoa jurídica de direito público in-
terno, por intermédio da eMPresa de assistÊNcia tÉcNica e eX-
teNsÃo rUraL do estado do ParÁ – eMater/Pa, inscrita no cNPJ 
nº 05.402.797/0001-77, e o Sr. JoElMir daNiEl PoJo lEal, inscrito no 
cPf nº 960.278.002-91, rG nº 5632283-Pc/Pa, sendo o mesmo legitimo 
proprietário do referido imóvel localizado no endereço: No loTEaMENTo 
faZENdiNHa iii, SiTUado À rodoVia aUGUSTo MEira filHo, Nº 121 
QUadra 05, Bairro cENTro, cEP 6878-000, 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: 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).
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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: 17/10/2022.
Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
PrESidENTE– EMaTEr-Pa

Protocolo: 864944

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº046/2022
BENEficiário: EliElSoN SoarES fariaS; MaT.: 55589483; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: ProaTEr 2022: Prestação de Serviço de aTEr, fortalecimento das 
cadeias produtivas familiares; MUNic.: MariTUBa-l; Elemento de des-
pesa: 339030: r$ 400,00. PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias da emissão da 
o.B. E PraZo dE coMProVaÇÃo:15 dias; ord. dE dESPESaS UG ilHaS: 
cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 864876
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº047/2022

BENEficiário: aNGEla rUTH SilVa SUlaiMaN; MaT.: 3176304; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: ProaTEr 2022: Prestação de Serviços de aTEr, fortaleci-
mento das cadeias produtivas de origem animal e vegetal; MUNic.: SaNTa 
BarBara-l; Elemento de despesa: 339030: r$ 500,00. PraZo dE aPli-
caÇÃo: 60 dias da emissão da o.B. E PraZo dE coMProVaÇÃo:15 dias; 
ord. dE dESPESaS UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 864989
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº043/2022

BENEficiário: TaciaNa MiraNda da SilVa; MaT.:57212758; fUNÇÃo: 
Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: atender as atividades administrativas e operacionais da Unidade 
Gestora do regional das ilhas.; MUNic.: BElÉM-r; Elementodedespesa: 
339030: r$ 4.000,00. PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias da emissão da o.B. 
E PraZo dE coMProVaÇÃo:15 dias; ord. dE dESPESaS UG ilHaS: cÍ-
cEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 864675
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº044/2022

BENEficiário: caMila dE MESQUiTa SaliM; MaT.: 57189557; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: ProaTEr 2022: Prestação de Serviço de aTEr, Subprojeto: 2.1.1.5
– Gestão ambiental de Unidades de Produção familiar.; MUNic.: BElÉM-l; 
Elemento de despesa: 339030: r$ 300,00. PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias 
da emissão da o.B. E PraZo dE coMProVaÇÃo:15 dias; ord. dE dESPE-
SaS UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 864753
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº045/2022

BENEficiário: JaMES fErrEira HaYEK; MaT.: 57211836; fUNÇÃo: 
Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: ProaTEr 2022: Prestação de Serviço de aTEr, Subprojeto: 2; 
MUNic.: SaNTa crUZ do arari-l; Elemento de despesa: 339030: r$ 
700,00. PraZo dE aPlicaÇÃo: 60 dias da emissão da o.B. E PraZo dE 
coMProVaÇÃo:15 dias; ord. dE dESPESaS UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa 
SoBriNHo.

Protocolo: 864786

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 035/2022
BENEficiário: Herlon Nonato Teixeira Pereira; MaTrÍcUla: 57210197; 
fUNÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0261006357; oBJETiVo: Participar de intercâmbio e Semana Técnica do 
regional das ilhas, no período de 17 a 22 de outubro. 5 diárias (r$835,25); 
dESTiNo: Belém; ord. dE dESPESaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 864873
Portaria de diÁrias Nº 034/2022

BENEficiário: James ferreira Hayek; MaTrÍcUla: 57211836; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0261006357; oBJETiVo: Participar de intercâmbio e Semana Técnica do 
regional das ilhas, no período de 17 a 24 de outubro. 5 diárias (r$835,25); 
dESTiNo: Belém; ord. dE dESPESaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 864816
Portaria de diÁrias Nº 033/2022

BENEficiário: Sidney da Silva ribeiro; MaTrÍcUla: 55590022; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0261006357; oBJETiVo: Participar de intercâmbio e Semana Técnica do 
regional das ilhas, no período de 17 a 21 de outubro. 5 diárias (r$835,25); 
dESTiNo: Belém; ord. dE dESPESaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 864736

Portaria de diÁrias Nº 032/2022
BENEficiário: aluísio ribeiro dos Santos; MaTrÍcUla: 5869633; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0261006357; oBJETiVo: Participar de intercâmbio e Semana Técnica do 
regional das ilhas, no período de 16 a 22 de outubro. 5 diárias (r$835,25); 
dESTiNo: Belém; ord. dE dESPESaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 864694
Portaria de diÁrias Nº 031/2022

BENEficiário: Martinho da Silva Morinaka; MaTrÍcUla: 57212752; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0261006357; oBJETiVo: Participar de intercâmbio e Semana Técnica do 
regional das ilhas, no período de 17 a 21 de outubro. 5 diárias (r$835,25); 
dESTiNo: Belém; ord. dE dESPESaS: cícero Batista Sobrinho.

Protocolo: 864634

t.
.

torNar seM eFeito
.

eMPresa de assistÊNcia tÉcNica e eXteNsÃo rUraL 
do estado do ParÁ – eMater/Pa,

iNcrita No cNPJ: Nº 05.402.797/0001-77
Torno sem efeito a  publicação de diSPENSa dE liciTaÇÃo do dia 17 de 
outubro de 2022, do Diário Oficial Nº 35.152, Página 42. A mesma consta 
dados incorretos.
Autoriza o cancelamento, desta matéria  mediante justificativa apresentada.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
PrESidENTE -EMaTEr-Pa
Marituba-Pa 17 dE oUTUBro dE 2022.

Protocolo: 864940

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL - asseMPa
editaL de PUBLicaÇÃo do reGiMeNto eLeitoraL Para 

eLeiÇÃo da Lista trÍPLice ao PLeito 2023 a 2026 
a diretoria eXecUtiVa da eMater-ParÁ

a comissão Eleitoral instituída através da Portaria aSSEMPa nº 003/2022.
rESolVE,
Publicar o rEGiMENTo ElEiToral, para a escolha de um membro que irá 
compor a diretoria Executiva da EMaTEr-Pará no período de 2023 a 2026, 
conforme determina o regulamento Geral da empresa, em sua seção 3 
artigo 12, Parágrafos i a iV, publicado em 19/01/2022.
Marituba (Pa), 17 de outubro de 2022.
roSoMiro MarQUES BaTiSTa (Presidente)
cliff PUGET EUlálio (Membro)
EliSETE fErrEira doS SaNToS SilVa (Membro)
roSa HElENa caMPoS dE MElo (Membro)
BrUcE dE liMa SarMENTo (Membro)
reGiMeNto eLeitoraL Para eLeiÇÃo da Lista trÍPLice eNtre 
os eMPreGados da eMater-ParÁ
a comissão Eleitoral designada através da Portaria aSSEMPa Nº 03/2022, 
para coordenar o Processo Eletivo da lista Tríplice entre os empregados 
da EMaTEr-Pará, para compor a diretoria Executiva da EMaTEr-Pará, 
no período de 2023 a 2026, conforme determina o Estatuto da aSSEMPa, 
em seu capitulo Vii, artigo 44 em consonância com o regulamento Geral 
da EMaTEr-Pará, seção 3 artigo 12, Parágrafos de i a iV, publicado em 
19/01/2022, estabelece o presente regimento, como se segue:
art. 1º - a eleição da lista Tríplice para compor a diretoria Executiva da 
EMaTEr-Pará, realizar-se-á no dia 11 de novembro de 2022, das 08h às 12h.
Art. 2º - Os candidatos deverão solicitar suas inscrições, através de Oficio 
encaminhado à Presidência da comissão Eleitoral ou no e-mail (assempa.
diretoria@yahoo.com.br), no período de 18 a 27 de outubro de 2022.
art. 3º - Poderão ser candidatos os funcionários que atenderem os seguin-
tes critérios:
i - Empregados efetivos;
ii - Empregados brasileiros, de formação superior nas áreas de ciências 
agrárias, ciências Humanas e Sociais, de experiência na EMaTEr-Pará de 
no mínimo 05 anos, que estejam no efetivo exercício de suas atividades na 
EMaTEr-Pará nos últimos três anos anteriores à data pleito;
iii- Empregados que não tenham sofrido penalidade, nos últimos cinco 
anos registrados em ficha funcional na CODES; devendo ser apresentado a 
certidão de nada consta pela codES.
§ Único – No ato da inscrição o candidato deverá apresentar sua platafor-
ma de trabalho;
art. 4º - a ordem de apresentação dos candidatos, no formulário de vota-
ção, será definida por ordem alfabética.
art. 5º - as eleições serão realizadas através de plataforma online.
art. 6º - Só terá direito a voto o empregado efetivo da EMaTEr-Pará, in-
dependente de onde esteja lotado e mesmo estando a disposição de outra 
entidade.
art. 7º - o empregado só terá direito a um único voto escolhendo apenas 
um candidato, caso contrário terá o voto anulado.
art. 8º - cada candidato poderá acompanhar a apuração das eleições pre-
sencialmente na sala central de apuração localizada no escritório central ou 
através da plataforma Google Meet de forma on-line.
art. 9º - a apuração dos votos se dará a imediatamente após o encerra-
mento da votação no dia 11 de novembro de 2022.
Art. 10º - O resultado oficial das eleições deverá ser divulgado em reunião 
convocada pela comissão Eleitoral em até 10 (dez) dias úteis após o dia 
da eleição.
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§ Primeiro - Em caso de empate será proclamado o candidato de maior 
idade
§ Segundo - a comissão Eleitoral, após apuração dos votos repassará 
imediatamente o resultado da apuração para e-mail assempa.diretoria@
yahoo.com.br.
art. 11º - a comissão Eleitoral manterá a documentação da eleição pelo 
prazo de 05 dias úteis, após a divulgação oficial do resultado, prazo este 
permitido para interposição de recursos.
§ Único – após o prazo previsto neste artigo, não será aceito nenhuma 
interposição de recursos.
art. 12º - os casos omissos serão de competência resolutiva da comissão 
Eleitoral.
Marituba-Pará, 13 de outubro de 2022
roSoMiro MarQUES BaTiSTa (Presidente)
cliff PUGET EUlálio (Membro)
EliSETE fErrEira doS SaNToS SilVa (Membro)
roSa HElENa caMPoS dE MElo (Membro)
BrUcE dE liMa SarMENTo (Membro)

Protocolo: 864927

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02597/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE 
n° 2022/1208792 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 037/2022- SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado 
dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa coN-
SUlTrE – coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, as servidoras: EliZa dE 
SARGES ABREU, Matrícula nº 57193757/1, como fiscal Titular e ROBERTA 
SAMILA DA SILVA ARAGÃO, Matrícula nº 57194690/4 como fiscal Suplente, 
a contar da data da assinatura do Termo de inexigibilidade de licitação em 
06 de outubro de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 864724

.

.

coNtrato
.

coNtrato 066/2022-seMas/Pa
PreGÃo eLetrÔNico srP 006/2021 – sePLad/dGL,

ata de reGistro de PreÇos 016/2022 – sePLad/dGL
Processo Pae 2022/626518 - seMas/Pa

objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de locação de veículos automotores terrestres, sem motorista, para 
atender as demandas da SEMaS
Valor Global: r$ 46.500,00
Vigência: 13/10/2022 a 12/10/2024
assinatura: 13/10/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0116006355, 0316006355; Elemento 339033; P i 4120008338c; 
ação 183703.
contratado: arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃo, coNSErVa-
ÇÃo E loGÍSTica EirEli (cNPJ 07.346.264/0001-40)
Endereço: alameda Moça Bonita, nº 97, Bairro castanheira, cEP 66.645-
010, fone (91) 99638-7273, arraislicitacao@gmail.com,  Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 865009
coNtrato 070/2022-seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico srP 011/2021 – sePLad/dGL
ata de reGistro de PreÇos 007/2022 – sePLad/dGL

Processo Pae Nº 2022/1164494 - seMas/Pa
objeto: aquisição de Material de expediente para esta SEMaS (copo des-
cartável para água e café)
Valor Global: r$ 7.510,00
Vigência: 13/10/2022 a 12/10/2023
assinatura: 13/10/2022
dotação orçamentária: UNidadE 27102; GESTÃo: 00001; PTrES 278338; 
foNTE 0116; ElEMENTo: 339030; P i 4120008338c; aÇÃo: 183714

contratado: STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda (cNPJ 23.146.066/0001-90)
Endereço: rua das rosas, nº 198, Galpão nº 04, Bairro Parque Verde, 
cEP 66.633-165, fone (91) 3199-7609, 99904-2652, starcomerciobelem@
gmail.com, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 865138
coNtrato 071/2022-seMas/Pa

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 039/2022 - seMas/Pa
art. 25, iNc. ii e § 1º c/c art. 13, iNc. i da Lei 8.666/93

Processo Pae 2022/1259823-seMas/Pa
objeto: contratação de pessoa jurídica para “elaboração do Planejamento 
Estratégico da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
em conformidade e alinhamento à agenda de compromissos firmados pela 
atual gestão através do Planejamento Plurianual a ao atual corpo funcional”
Valor Global: r$ r$ 540.000,00
Vigência: 14/10/2022 a 13/10/2023
assinatura: 14/10/2022
dotação orçamentária: UNidadE: 27101; GESTÃo: 00001; PTrES 
278772; foNTE 0306005952 – ProGESTÃo; ElEMENTo 339035; 339039; 
P i 2100008772c; aÇÃo 267195
contratado: fcac GESTÃo E PlaNEJaMENTo lTda (cNPJ 20.782.464/0001-04)
Endereço: Tv. Três de Maio, nº 425, altos, sala d, bairro fátima, Belém/
Pa, cEP: 66.060-600.
ordenador: JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 865139

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 039/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio daSEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTEN-
TaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-68, 
e a empresa fcac GESTÃo E PlaNEJaMENTo lTda, pessoa jurídica, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 20.782.464/0001-04.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica para “elaboração do Plane-
jamento Estratégico da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade, em conformidade e alinhamento à agenda de compromissos 
firmados pela atual gestão através do Planejamento Plurianual ao atual 
corpo funcional”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii e § 1º c/c art. 
13, inciso i da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores 
modificações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo 
nº 2022/1259823 de 29 de Setembro de 2022, considerando o valor para 
contratação.
Valor ESTiMado: r$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais).
UNidadE: 27101;GESTÃo: 00001;PTrES: 278772; foNTE: 0306005952 
– ProGESTÃo; ElEMENTo: 339035; 339039; PlaNo iNTErNo: 
2100008772c; aÇÃo: 267195
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 14  de  outubro de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 864917

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 039/2022 para contratação 
de Valor: r$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais).
Belém/Pa, 14 de  outubro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 864937

diÁria

Portaria Nº 2493/2022 - GaB/seMas 05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de Processos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: distrito de Murucupi, Município de Barcarena/Pa.
Período: 25/10/2022 à 27/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
–55587272/ 2 – alEXaNdEr loBo rocHa – (Técnico Em Gestão de in-
fraestrutura)
–57175329/1 – Márcio NEWBEr NUNES dE liMa – (Técnico Em Gestão 
de infraestrutura)
–5965848/1 – MicHElE dE oliVEira BEriNo – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
–5958440/ 1 – roMMEl WilSoN diNiZ E SilVa – (assessor)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 861468
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Portaria Nº 2579/2022 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação no curso de Gestão de comunicação digital e mídia 
Social na administração Pública.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 23/10 a 27/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidora:
- 57219599/5 - aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa loBaTo – (assessora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 863286
Portaria Nº 2567/2022 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar visita técnica ao instituto Mineiro de Gestão das águas 
(IGAM), a fim de conhecer os procedimentos técnicos de outorga e de fun-
cionamento do Sistema Estadual de informações sobre recursos Hídricos, 
do portal infoHidro e de capacitação em recursos hídricos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Belo Horizonte/MG.
Período: 25/10/2022 à 29/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
– 5927747/ 2 – rafaEl ESTUMaNo lEal – (Gerente)
– 5955000/ 1 – lUcio cardoSo dE MEdEiroS filHo – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
– 55588599/2 – BrENda BaTiSTa cirilo – (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863385
Portaria Nº 2581/2022 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica na área de implantação da Ponte sobre o rio alto 
acará, bem como nas áreas de apoio das obras.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Tailândia/Pa e acará/Pa.
Período: 25/10/2022 à 26/10/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
– 5961611/2 – KaTSUMi JoSE doUrado WaTaNaBE – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
– 54186252/2 – fraNciSco lÚcio BarBoSa QUarESMa – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
– 5954865/ 1 – carloS GilMar NaSciMENTo fUrTado – (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863640
Portaria Nº 2584/2022 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: representar o Exmo. Governador do Estado na recepção do latin 
america conservation council (lacc) – reunião anual em alter do chão.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/alter do chão/Pará
Período: 03/11 a 04/11/2022 – 01 e ½ diária
Servidor:
- 5945727/1 - JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida - (Secretário de Es-
tado de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 863856
Portaria Nº 2586/2022 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação no evento “fórum de Pesca e aquicultura: a pesca 
e a aquicultura do Marajó como fator de desenvolvimento e segurança 
nutricional”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: curralinho/Pa.
Período: 25/10/2022 à 28/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 5955183/ 1 – fErNaNda MoraiS HENriQUES – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5954877/ 1 – adaUTo doS SaNToS MEllo filHo – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5905021/ 2 – ValEria aMaral doS SaNToS – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863970
Portaria Nº 2587/2022 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria Técnica de acompanhamento/exploratória da 
UPA 1 e verificar as atividades pré-exploratória da UPA 2.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Portel/Pa.
Período: 25/10/2022 à 28/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 57230164/ 1 – riValdo coSTa cardoSo JUNior – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente).
– 57234850/ 1 – roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE – (Técnico 
Em Gestão de Meio ambiente).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 863972

Portaria Nº 2590/2022 - GaB/seMas 14 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participar de Oficina de trabalho sobre regularização ambiental 
em assentamentos de reforma agrária no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 17/10 a 20/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5963714/1 - Joao lUcaS airES diaS – (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 864064
Portaria Nº 2592/2022 - GaB/seMas 14 de oUtUBro de 2022.
Objetivo:Participar da Oficina de trabalho sobre regularização ambiental 
em assentamentos da reforma agrária no Pará, juntamente com iNcra e 
Serviço florestal Brasileiro, realizada no âmbito do Programa regulariza 
Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Santarém/Pa
destino:Belém/Pa
Período:18/10 a 20/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 57214630/ 1 - JoSE Maria E SoUZa NETo – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 864259

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 21426/2016

NoME do iNfraTor: WaNdErlEY ViEira dE alMEida
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 29, da lei federal n° 
9.605/1998, em consonância com o art. 24 e art. 31, páragrafo único do 
decreto federal n° 6.514/2008, art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES, 
no valor de 250 UPf’s, referente ao auto de infração nº 7976/2016/GEfaU, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 712289159925), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 33574/2016

NoME do iNfraTor: SolaNGE f. dESENGriNi GalloN
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, parágrafo único, item ii, 
do decreto federal n° 6.514/2008 e art. 36, da resolução de recursos 
Hídricos n° 003/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal n° 
9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES, 
no valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº 8595/2016/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pena-
lidade (conforme pagamento do daE 712289126357), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 37140/2016

NoME do iNfraTor: B.r.a. EMPrEENdiMENTo iMoBiliárioS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81, inciso iV, da lei Estadual 
6.381/2001 e art. 66, do decreto federal 6.514/2008, em consonância 
com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225, da constituição 
federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES, 
no valor de 5.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº 4048/2016/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pena-
lidade (conforme pagamento do daE 712289140269), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 20318/2017

NoME do iNfraTor: aliaNÇa coMÉrcio E diSTriBUidora dE GÊNE-
roS aliMENTÍcioS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81, inciso iii, da lei Estadual 
6.381/2001 e art. 66, do decreto federal 6.514/2008, em consonância 
com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225, da constituição 
federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES, 
no valor de 1.500 UPf’s, referente ao auto de infração nº 4678/2017/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pena-
lidade (conforme pagamento do daE 712289125739), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
Processo: 38237/2017

NoME do iNfraTor: BEraca SaBara QUiMicoS E iNGrEdiENTES
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995 e art. 60, da lei federal n° 9.605/1998, em consonância com 
o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal 
de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES, 
no valor de 2.500 UPf’s, referente ao auto de infração nº 10933/2017/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pena-
lidade (conforme pagamento do daE 712289195259), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 2540/2019

NoME do iNfraTor: PoSTo iccar lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, páragrafo único, inciso 
ii, do decreto federal n° 6.514/2008 e art. 81, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
aUT-1-S/19-01-00062 - GErad, ante a incidência da prescrição, nos ter-
mos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 7635/2019

NoME do iNfraTor: aUrEliNo cardoSo SoBriNHo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995 e art. 66, do decreto federal n° 6.514/2008, em consonância 
com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998, art. 225, da constituição fe-
deral de 1988 e art. 1°, §2°, da instrução Normativa 13/2011.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa 
SiMPlES, no valor de 400 UPf’s, referente ao auto de infração nº aUT-
19-02/0780451, e considerando que houve comprovação do cumprimento 
da penalidade (conforme pagamento do daE 712289186757), sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 38236/2020

NoME do iNfraTor: diSTriBUidora SÓ aVES lTda-ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81, inciso iii e Vi, da lei Es-
tadual 6.381/2001 e art. 16, inciso i, da lei Estadual n° 6.381/2001, em 
consonância com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiM-
PlES, no valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração nº aUT-
1-S/20-12-00273 - GErad, e considerando que houve comprovação do 
cumprimento da penalidade (conforme pagamento do daE 712289121583), 
sendo este arquivado, observando as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 17019/2013

NoME do iNfraTor: MaX doMiNi SErViÇoS PoSTMoS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94, da lei Estadual n° 
5.887/1995 e art. 8°, incisos i, ii e iii da resolução coNaMa n° 237/97, 
em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
3736/2013/GErad, ante a impossibilidade de se exigir conduta do admi-
nistrado não prevista em lei, o que tornou o auto em comento incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

NotiFicaÇÃo N°.: 129706/coNJUr/2020
á
aGroflorESTal E iNdUSTrial SErra aZUl lTda - ME
End: GlEBa cUrUá, loTE 377, Md. KM 1130, SN, Bairro: ZoNa rUral
cEP: 68.371-000 alTaMira - Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo nº 20696/2017, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 4646/2017/GErad em face de aGroflorESTal E iNdUS-
Trial SErra aZUl, em virtude do desrespeito aos ditames legais do o art. 
66, Parágrafo Único e inciso ii do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se art. 118, i e Vi, da lei Estadual nº 5.887/95, em consonância 
com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da constituição fe-
deral de 1988, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 
3.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido no prazo máximo de 
10 (dez) dias, contados da ciência de sua imposição, consoante o disposto 
nos artigos 115; 119, ii; 120, i; 122, i, da lei Estadual nº. 5.887/95.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará o acréscimo moratório de 1% (um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 

nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5.887/95. 
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
sendo possível o parcelamento em até 8 vezes mensais, de acordo com o 
disposto nos artigos 3º, ii e 4º do decreto nº 1.177/08. com efeito, in-
formamos que a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máximo de 10 
(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, conforme dispõe o 
art. 143 do referido diploma legal.

Protocolo: 864673

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 751 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, 
Jacundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 16 a 22/10/2022:

servidor objetivo
Jossandra carvalho da rocha Pinheiro, matrícula 

nº 55585772, ocupante do cargo de Gerente.
realizar atividades administrativas do Mosaico lago de Tucuruí nos 

municípios de abrangência da região.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a servidora acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1238728 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 755 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Salinópolis-Pa, de 22 a 23/09/2022:

servidor objetivo
Nívia Gláucia Pinto Pereira, matrícula nº 
57175336, ocupante do cargo de Técnico 

em Gestão de Meio ambiente. acompanhar as atividades de demarcações para sinalização de áreas sobre-
postas por empreendimentos no MoNa atalaia.Márcia Tatiana Vilhena Segtowich andra-

de, matrícula nº 57222698, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão ambiental.
carla andrya Silva de oliveira, matrícula 
5942874, ocupante do cargo de auxiliar 

operacional.

apoio operacional e logístico no interior e exterior da Unidade para as 
atividades de demarcações para sinalização de áreas sobrepostas por empre-

endimentos no MoNa atalaia.
Weliton carlos ramalho, matrícula 
nº 5923530, ocupante do cargo de 

Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em atividade Insti-
tucional.

ii - conceder 1,5 (uma e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1222614 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 865021

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 35.152 de 17/10/2022 
(ProtocoLo: 864372)

onde lê-se:
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 
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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
Leia-se:

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 183/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 183/2022–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: 864913
errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 35.152 de 17/10/2022 

(ProtocoLo: 864373)
onde lê-se:

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 Ma-
noel 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, resi-
dente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rE-
SolVE 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: iso-
lamento 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
Leia-se:

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 184/2022 – 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 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/conteudista da disciplina 
“Planejamento Estratégico”, 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: 864910

diÁria
.

Portaria Nº 1830/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1300720
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo: 10.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): THiaGo SaNToS dE liMa, Mf: 5955780-2
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1831/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
ProcESSo: 2022/1294486
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): SGT BM raiMUNdo MarcoS oliVEira fErrEira , Mf: 
5397600-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1832/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1241922
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): JacarEacaNGa/Pa
PErÍodo: 20 à 24.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1833/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1278701
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iriTUia E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 04 à 07.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): ENdErSoN JoSÉ MoTTa THoMÉ, Mf: 5725690
fErNaNdo BEZErra liMa, Mf: 57192679
JoSÉ rENaTo raBElo SilVa, Mf: 57192661
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1834/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/1241922
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SoUrE, cacHoEira do arari E SaNTa crUZ do arari/Pa
PErÍodo: 28.09 à 02.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): 3° SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 864997
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 3353/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 066852 01 55 2022 4 00063 003 0055183 
24, expedida pelo cartório do 3º ofício de registro civil de Pessoas Natu-
rais de Belém/Pa – Belém/Pa, do 3º SGT PM rG 32592 roBErTo cEZar 
diaS SaraiVa, expedida em 07 de outubro de 2022;
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o 3º SGT PM rG 32592 roBEr-
To cEZar diaS SaraiVa, a contar de 03 de outubro de 2022, em virtude 
do seu falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 17 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 864627
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terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL 
nº. 872/2018-PMPa; EXErcÍcio: 2022/2023; oBJETo: o presente 
Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do con-
trato de locação nº 872/2018 – dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, pelo 
valor total de r$ 28.680,00 (vinte e oito mil e seiscentos e oitenta reais); 
data da assinatura: 17/10/2022; Vigência: 17/10/2022 a 16/10/2023; a 
despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 
1502 – Segurança Pública; ação; projeto/atividade: 26/8270 – realização 
das ações da corregedoria do SiEdS; Natureza de despesa: 33.90.36.15 - 
outros Serviços de Terceiros - Pessoa física = locação de imóveis; Plano 
interno: 1050008270c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). 
locadora: aNilZa da coSTa oliVEira; cPf:184.176.202-49; ordENa-
dor: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 864856

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa de Licitação Nº 004/2022 secFMc/ ccc/QcG/PMPa; 
objeto: locação de imóvel para abrigar a sede da corregedoria Geral da 
PMPa, no município de Belém/pa; Valor: r$ 32.000,00 (trinta e dois mil 
reais) por doze meses; daTa da diSPENSa dE liciTaÇÃo: 17 de outubro 
de 2022;dE ProPriEdadE da EMPrESa: SaBBá & SaBBá HoldiNG lTda, 
cNPJ: Nº 26.518.298/0001-10; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 864981

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2022; o coman-
dante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições previstas 
no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual nº053/06 c/c o 
artigo 26 da lei nº 8.666/1993, considerando os termos do processo de 
locação de imóvel com dispensa de licitação Nº 004/2022 –SEcfMc/ ccc/
QcG/PMPa, rESolVE:1. raTificar, nos termos do artigo 24, inc. X, da 
lei 8.666/1993, a locação do imóvel de propriedade da empresa: SaBBá 
& SaBBá HoldiNG lTda, cNPJ: Nº 26.518.298/0001-10., situado na tra-
vessa Barão de Mamoré nº 189, esquina com a av.conselheiro furtado, 
Bairro de canudos, no município de Belém/Pa, r$ 32.000,00 (trinta e dois 
mil reais) mensais, perfazendo o valor total de r$ 380.000,00 (trezentos 
e oitenta mil reais), para abrigar a sede da corregedoria Geral da PMPa, 
no município de Belém/pa;2. aUToriZar, a realização do empenho, da 
referida despesa;3. dETErMiNar, a publicação deste despacho no prazo 
estabelecido por intermédio do artigo 26 da lei nº 8.666/1993; 4. dEVol-
VER, o processo ao Centro de Compras e Contratos, a fim de que sejam 
providenciadas as assinaturas do contrato e expedição da respectiva nota 
de empenho; registre-se, publique-se, e cumpra-se; Belém-Pa, 17 de ou-
tubro de 2022; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 864994

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 1207/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido ricardo 
BraGa dE aMoriM, MaJ PM, Mf: 57197955/2, do efetivo do (a) aMc: 
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 1208/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido aNToNio 
carloS SilVa dE SoUSa, MaJ PM, Mf: 5887550-1 , do efetivo do (a) 
11° 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 1209/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido alESSaNdro 
alBErTo dE SoUZa diaS, cEl PM, Mf: 58077861, do efetivo do (a) dGP: 
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: 865122

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
resULtado do editaL de credeNciaMeNto 

Nº 001/2022 – cPL PMPa
o diretor do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo 
de credenciamento nº 001/2022 – cPl/PMPa - PaE nº 2022/747880, que 
tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação 
de serviços de assistência fisioterapêutico, aos usuários do fUNSaU e 
seus dependentes, no âmbito da região do município de altamira e nos 
municipios do Estado do Pará, e considerando o disposto no art. 24 da lei 
federal nº 8.666/93, bem como a PorTaria Nº 007/2022-SEc/fUNSaU
rESolVE:
01 -  HoMoloGar a decisão adotada pela comissão Especial de 
credenciamento, designada através da PorTaria Nº 007/2022-SEc/
fUNSaU, de 20 de junho de 2022, que se manifestou pela possibilidade 
de deferimento do credenciamento da Empresa cliffir - cliNica 
fiSioTEraPia lTda, cNPJ n° 09.627.102/0001-09.
02 - crEdENciar a referida pessoa jurídica para prestar serviços de saúde 
aos usuários deste fundo.
03 -  rEMETEr este processo ao centro de compras e contratos –ccc, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação efetiva da empresa credenciada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS – cEl QoPM rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 864772

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, seGUNda-Feira, 17 de oUtUBro de 2022.
Portaria N.º 127/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora MaÍra criSTiNa 
BarroS dE aZEVEdo, diretora de divisão, matrícula n° 54185815/2, para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 385/2022 – Pc/Pa, 
firmado com a empresa MAX MOVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E
TraNSPorTE lTda, cNPJ N° 03.963.184/0001-83 213’’, cujo objeto é a 
aquisição de BENS
PErMaNENTES – MoBiliário diVErSoS, e no seu impedimento a servi-
dora aNa caroliNa lira
doS SaNToS aMaNaJáS, chefe de Serviços, Matrícula n° 5893614/4, que 
assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da 
Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência 
contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);



44  diário oficial Nº 35.153 Terça-feira, 18 DE OUTUBRO DE 2022

g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 864885

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n° 385/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: adesão a ata 
nº 05/2022, Pregão Eletrônico nº 026/2021-dETraN/ES. Partes: Polícia 
civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e MaX MoVE co-
MÉrcio dE MÓVEiS E TraNSPorTE lTda. cNPJ nº 03.963.184/0001-83. 
data da assinatura: 14/10/2022. Vigência: terá início no dia posterior 
da publicação dia 19/10/2022 até o dia da entrega, recebimento e paga-
mento, não podendo ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários. 
objeto: aquisição de Bens Permanentes – Mobiliário diversos. Processo 
nº 2022/987936. Valor: r$=3.531.284,22. orçamento: função Progra-
mática: 40101.06.181.1502.7559; Elemento de despesa: 449052; fon-
te: 0101. contratado: MaX MoVE coMÉrcio dE MÓVEiS E TraNSPorTE 
lTda. Endereço da contratada: avenida Nossa Senhora da Penha nº 2796, 
sala 804, Santa luzia, Vitória/ES, cEP 29045-402.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 864877

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022 - Pae - 2022/670504 / 
rePUBLicaÇÃo

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços continuados de adMiNiSTraÇÃo, GErENciaMENTo E coNTrolE com 
autogestão de frota para MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa, in-
cluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios componentes e 
materiais recomendados pelo fabricante, equipamentos, socorro mecânico, 
transporte por guincho e lavagem/higienização de toda frota de veículos 
leves movidos a gasolina e diesel, pertencentes a frota própria desta Polícia 
Científica do Pará – PCEPA.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 01 de novembro de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 864814

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Pae Nº 2022/273495 – PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2022 
– PcePa

o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/273495), bem como as disposições do Edital do Pregão Ele-
trônico nº 071/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aquisição de Mate-
riais Permanentes, para o laboratório de Toxicologia, instrumental e Biolo-
gia Forense, desta Sede da Polícia Científica do Pará, RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresa/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1  f cardoSo E cia lTda
(cNPJ nº 04.949.905/0001-63) 03, 05, 06 e 08

r$ 23.877,33 (vinte e três mil oitocentos 
e setenta e sete reais e trinta e três 

centavos)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;

iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, Pa, 17 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 864709

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Pae Nº 2022/273495 – PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2022 
– PcePa

A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 143/2022 de 
19/05/2022 – GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(art. 3º, iV, da lei nº 10.520/2002), e após a constatação do cumprimento 
das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº071/2022 – PcEPa 
- que tem como objeto a aquisição de Materiais Permanentes, para o 
laboratório de Toxicologia, instrumental e Biologia forense, desta Sede da 
Polícia Científica do Pará, RESOLVE:
i - adJUdicar os itens deste certame para a empresa:

 eMPresa/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1  f cardoSo E cia lTda
(cNPJ nº 04.949.905/0001-63) 03, 05, 06 e 08 r$ 23.877,33 (vinte e três mil oitocentos e 

setenta e sete reais e trinta e três centavos)
 
lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 864706

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1828/ 2022
aliNE SaMPaio SoarES
MaTrÍcUla: 5892378/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 30/09/2022 a 10/10/2022
oBJETiVo: auxiliar perito.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1953/ 2022
dElSoN BaTiSTa dE liMa JÚNior
MaTrÍcUla: 5463165/1
carGo: Perito criminal
HErBErT rodriGo da SilVa riBEiro
MaTrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
JoSUÉ MaToS GUErrEiro
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
cidadE: acara - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/09/2022 a 01/10/2022
oBJETiVo: realizar perícias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2029/ 2022
JUlia EUGÊNia fiGUErEdo
MaTrÍcUla: 5894899
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 30/09/2022 a 06/10/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1496/ 2022
BErNardo aNToNio rodriGUES MaUÉS cic: 692.945.932-15
MaTrÍcUla: 57226320/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 20/08/2022 a 31/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864931
Portaria N°. 1842/ 2022

ElViS dE oliVEira lEiTE
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 02/10/2022 a 10/10/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍciaS diVErSaS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 1959/ 2022
aNdrE lUiS Sfair da coSTa SarMENTo
MaTrÍcUla: 5894938/1
carGo: Perito criminal
iVaN do ESPiriTo SaNTo SoUZa
MaTrÍcUla: 5963455
carGo: auxiliar operacional
roBErTa PaTricia doS SaNToS TaVarES
MaTrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 26/09/2022 a 01/10/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864935
Portaria N°. 1954/ 2022

JoSiaS MaTiaS MUNiZ
MaTrÍcUla: 5923908
carGo: auxiliar operacional
cidadE: rUroPoliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/08/2022 a 29/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na EXUMaÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1946/ 2022
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
cidadE: rUroPoliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/08/2022 a 29/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na EXUMaÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1950/ 2022
MarlY ViEira BoTElHo
MaTrÍcUla: 5951961/1
carGo: auxiliar Técnico de Polícia civil
cidadE: crEPUriZÃo (iTaiTUBa) - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/08/2022 a 29/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na rEaliZaÇÃo da EXUMaÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2070/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 25/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864782
Portaria N°. 2069/ 2022

Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 27/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2078/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 27/06/2022 a 29/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2068/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 28/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2076/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 08/08/2022 a 10/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864784

Portaria N°. 2072/ 2022
orlEY dE MoraiS crUZ
MaTrÍcUla: 5449561/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 24/09/2022 a 26/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar EXaME PErÍcial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2067/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
MaTrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 21/09/2022 a 23/09/2022
oBJETiVo: aTENdEr SoliciTaÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2075/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 18/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2077/ 2022
fraNciSco iTalo caSTElo diaS
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864788
Portaria N°. 2079/ 2022

Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 30/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1836/ 2022
BiaNca dElaMarE PaSSiNHo alcÂNTaTa
MaTrÍcUla: 55587736/3
carGo: Perito criminal
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra
MaTrÍcUla: 73504231/2
carGo: corregedor
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS
MaTrÍcUla: 5832500/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/09/2022 a 06/09/2022
oBJETiVo: Participar de reunião.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2071/ 2022
Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 24/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2083/ 2022
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 24/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864791
Portaria N°. 2074/ 2022

Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 864792
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FÉrias
.

Portaria N° 306/22-GaB/dGPcP de 14 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.
r E S o l V E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 (trin-
ta) dias consecutivos de férias para os servidores abaixo, lotados nesta 
Polícia Científica do Pará:
de: 01.11.2022 a 30.11.2022
Elenilson José Santos da costa - Perito Médico legista
Elenilson José Santos da costa - Psiquiatra
de: 16.11.2022 a 15.12.2022
Pedro Gomes de freitas Júnior - Perito Médico legista
de: 01.12.2022 a 30.12.2022
adriano Valente rodrigues - Perito criminal
aldecy da costa Moraes - Perito criminal
andré Brasil de carvalho - Perito criminal
andré ricardo Queiroz Silva - Perito criminal
carlos alberto oliveira Braga - Perito criminal
celso oliveira Machado - Perito criminal
christiane Maria da costa Pereira - aux. Téc. de Perícias
cynara Maria Mota da Silva Goes - Perito criminal
diana dos Santos Moraes - Perito criminal
djalma da Silva frade - Perito criminal
Edson José louzada Batista - Perito criminal
Elmir Gomes Magalhães - assistente administrativo
fabiano Batista do couto - Perito Médico legista
frank Wallace Marques - Motorista
Giuseppe antonio Holanda Tancredi - Perito criminal
Hélio roberto Gonçalves - Perito criminal
Herbat Bugga Pereira Sarmento - Gerente
Hugo lima Moreira - Perito criminal
isis Moreira cardoso lustosa - Perito criminal
iris Karla Nunes costa - assistente administrativo
izabella castro Bahia - Perito criminal
João augusto Saraiva Pereira - assistente administrativo
João rodrigues Neto - Perito criminal
Jocy da Silva Gonçalves - Motorista
Joicilene da Silva alves - assistente administrativo
José renato cruz de andrade - Perito criminal
José alexandre avelar arimatea - Perito Médico legista
Josivan da cruz Beltrao - Perito criminal
Julia Eugenia figueredo - aux. Téc. de Perícias
Keila Giselle costa de oliveira -Psicologo
laercio Uchoa Pinheiro - Motorista
luis Basilio Bouzas Nunes Junior - Perito Médico legista
Marcelo da Silva e Silva - Motorista
Márcia Jovita Prado Picanço - Perito criminal
Marco antonio do Espírito Santo Maues - Perito criminal
Maria Betânia Moraes lisboa - Perito odontolegista
Maria francisca alves alves - Perito Médico legista
Mayken Santos de oliveira - assistente administrativo
raimundo Nonato do Nascimento almeida - Perito criminal
raimundo Nonato Teixeira da Silva - aux. operacional
robson José fernandes Nunes - Perito criminal
rosywaldo Nazareno cantuária da Silva ferreira - Perito criminal
Silvia de Sousa lopes - assistente administrativo
Valdenira dos Santos Menezes da cunha - Perito Médico legista
Yara lucia lins Jennings - Perito criminal
de: 01.12.2022 a 15.12.2022
Edson Silva Brito - Téc. Em Patologia
Eva de Sousa Silva - aux. Téc. de Perícias
raimunda do Socorro raiol Barros - Perito criminal
de: 02.12.2022 a 16.12.2022
Herculano de figueiredo Marçal - Perito criminal
Susy Braga da Silva - assistente administrativo
de: 05.12.2022 a 22.12.2022
ivando oliveira Magno - Perito criminal
de: 07.12.2022 a 21.12.2022
Mourão carrera cardoso Júnior - Perito criminal
de: 12.12.2022 a 10.01.2023
rosaria lana de oliveira lima - Perito criminal
de: 11.12.2022 a 30.12.2022
célia christina Pantoja dos Santos Pontes - aux. Téc. de Perícias - radiologia
Sônia Maria Barbosa Nylander - Perito criminal
de: 13.12.2022 a 27.12.2022
lennon Valle araujo - Perito criminal
de: 15.12.2022 a 29.12.2022
roberta Patrícia dos Santos Tavares - Perito criminal
de: 15.12.2022 a 03.01.2023
Gabrielle Virginia ferreira cardoso - Perito criminal

Silvio cassio da Silva Barbosa - aux. Téc. de Perícias - radiologia
de: 15.12.2022 a 13.01.2023
adson Wender de Jesus Sousa Tertulino - Perito criminal
ana Paula Soares de Souza dias Magalhães - Perito criminal
Eduardo Santos Pereira - Perito criminal
Marco aurélio dias Magalhães - Perito criminal
de: 16.12.2022 a 30.12.2022
ademison rodrigues lisboa filho - aux. Téc de Perícias
derick Herculano Paranhos de carvalho - aux. Téc de Perícias
leonardo costa dos Santos - Perito criminal
Marcelo Moraes - Perito criminal
Nereida cristina de oliveira Batista - Perito criminal
Vailson Teixeira da Silva - aux. Téc. de Perícias
Wiston aparecido dos Santos - Motorista
de: 17.12.2022 a 31.12.2022
allan Kaio Silva - Perito criminal
Erick coelho Silva - Perito criminal
ibsen rodrigues Maciel - Perito criminal
de: 19.12.2022 a 02.01.2023
cintia Sayaka Kodama - Perito criminal
James de oliveira ferreira - Perito criminal
rachel Ullmann leite iespa - Perito criminal
de: 19.12.2022 a 17.01.2023
antonio carlos Silva de freitas - coordenador de Material e Patrimônio
amanda Nunes Souza dos Santos - assistente administrativo
ana carolina costa Scerni - Téc. Em Gestão
João alberto lurine Guimarães Júnior - Perito criminal
de: 20.12.2022 a 06.01.2023
Vanja Maria Nascimento Pinto - Perito criminal
de: 21.12.2022 a 30.12.2022
Maria Moura de assis Neto - Perito criminal
de: 21.12.2022 a 04.01.2023
roberta de freitas Godoy - Perito criminal
de: 27.12.2022 a 10.01.2023
alessio Moreira dos Santos - Perito criminal
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 14 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 864628

.

.

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de JULGaMeNto
Proc.: apuração Preliminar nº. 005/2022– E protocolo nº. 2022/1221785
assim, ante todo o exposto dEcido. Por acolher a recomendação da co-
missão e promover o arQUiVaMENTo da presente apuração Preliminar 
com fulcro no art. 201, inciso i da lei 5.810/94 do regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará, tendo em vista a falta 
de indícios de ilícito administrativo. dê-se ciência, Publique-se. registre-
se. Belém/Pa, 23 de setembro 2022. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUERRA-Corregedora da Polícia Científica do Pará - PCP

Protocolo: 864752

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1306/2022 – cceP/dG/detraN, de 11/04/2022.
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro 
– cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 969 - coNTraN, de 20 de 
junho de 2022, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação 
Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da PorTaria Nº 550/2022-dG/dETraN, 
de 18 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de 
Empresas Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão 
Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa f. Q. dE PaUla filHo EirE-
li, cNPJ nº 24.247.932/0001-00, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
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rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa f. Q. dE PaUla filHo EirEli, cNPJ nº: 
24.247.932/0001-00, Nome fantasia fÉliX PlacaS aUToMoTiVaS, situa-
da na av. Zacarias de assunção, nº 158 – Bairro: centro, cEP: 67030-180, 
no município de aNaNiNdEUa/Pa, para exercer a atividade de Empresa 
Estampadora de Placas de Identificação Veicular - EPIV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 (cinco) 
anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 864796
Portaria Nº 3413/2022 – dG/cccLiN, 

09 de aGosto de 2022.
a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da PorTaria Nº 011/2020 do dETraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para 
realização de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas 
em candidatos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem 
como as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante os 
preceitos da portaria n.011/2020-dG, e que a requerente MEdicTraNS 
– clínica de Medicina e Psicologia do Tráfego ltda - ananindeua-Pa com-
provando o cumprimento dos requisitos legais para renovação de seu cre-
denciamento conforme Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de 
controle interno deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o crEdENciaMENTo pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar de 09/10/2022 a 08/10/2024, a MEdicTraNS – clí-
nica de Medicina e Psicologia do Tráfego ltda - ananindeua-Pa, cNPJ 
26.193.845/0001-34, localizada na Travessa WE 25, SN 18, n° 462, cida-
de Nova, cEP 67.133-068 – aNaNiNdEUa-Pará, sob a responsabilidade 
administrativa de alonso Pereira ferreira, sob a responsabilidade Técnica 
Médica de Maria do ceu cardoso da Silva e responsabilidade Técnica Psi-
cológica de Gizeli lunardi Mrack Pereira.
ii – À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 865142
Portaria N° 4377/2022-daF/cGP, 

de 14 de oUtUBro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na cirETraN’s 
deste departamento, trinta (30) dias de férias no mês de dEZEMBro/2022, 
nos períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação

ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1 01.08.2020/2021 01.12.2022 a 
30.12.2022 abaetetuba

andré luiz aragão Martins 57202138 
/1 01.08.2020/2021 12.12.2022 a 

10.01.2023 santarem

Bruno costa dos Santos 57227468 
/1 29.04.2019/2020 05.12.2022 a 

03.01.2023 Santa izabel

Bruno lucas de freitas 57201366 
/1 28.07.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 caPaNEMa

charles da Silva carvalho 57228793/1 07.05.2021/2022 01.12.2022 a 
30/12/2022 ParaGoMiNaS

claudionilso Quaresma lima 5212650 /2 01.06.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 abaetetuba

clésio Guimarães de lima 57175596/1 13.11.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 alMEiriM

denilson linhares da Silva 57176558 
/1 20.12.2019/2020 20.12.2022 a 

18.10.2023 abaetetuba

derivaldo Gonzaga alves 57201632 
/1 01.08.2020/2021 14.12.2022 a 

12.01.2023 SaNTarÉM

dirceu reginaldo couto 57231292 
/1 17.06.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 MEdicilaNdia

Ederson José da Silva e Silva 57202063 
/1 07.08.2019/2020 01.12.2022 a 

30.12.2022 caSTaNHal

Edilberto rodrigues Souto 57201353 
/1 29.07.2019/2020 20.12.2022 a 

18.01.2022 parauapebas

francisco Thoiamy cavalcante 
ferreira 5958539 /1 04.02.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 ParaUaPEBaS

Gilson Giovane araújo 57201961/1 18.08.2020/2021 19.12.2022 a 
17.01.2023 castranhal

Jadel fonseca Marins 57201810 
/1 04.08.2020/2021 01.12.2022 a 

30.12.2022 coNc. araGUaia

Jamille christina farias lira 55588474/1 02.05.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 SaNTarEM

Jean carneiro oliveira 57202100 
/1 01.08.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 SaNTarÉM

Jesus Junior farias lira 55590098/2 06.05.2020/2021 01.12.2022 a 
30.12.2022 SaNTarÉM

Jhonatan Souza da Silva 57220756/1 21.09.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 BarcarENa

José afonso do Nascimento 3268772 /1 03.03.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 cap. poço

José alex Silva de oliveira 57197331 
/1 02.06.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 capanema

leandro oliveira Souza 57201362 
/1 28.07.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 caPaNEMa

leonardo Menezes Siqueira 55590082 
/1 01.08.2020/2021 15.12.2022 a 

13.01.2023 Santa izabel

lucimilia de fátima andrade 
da Silva 3265900 /1 13.03.2021/2022 15.12.2022 a 

13.01.2023 MaraBa

luiza antonia rachid Miranda 3263649 /1 30.07.2020/2021 03.12.2022 a 
01.01.2023 redenção

orlando Junior dos Santos 
Vieira 55586022/3 04.09.2021/2022 08.12.2022 a 

06.01.2023 BrEVES

Patricia Barbosa lima de 
Moraes

57224315 
/2 11.02.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 itaituba

Pedro Paulo ferreira Barbosa 57202090 
/1 26.08.2020/2021 01.12.2022 a 

30.12.2022 aBaETETUBa

railina acácio de oliveira 57194023 
/1 18.02.2021/2022 02.12.2022 a 

31.12.2022 são miguel do guamá

raphael rocha Mesquita 57201378 
/1 28.07.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 caPaNEMa

Sandra Suely Miranda Santos 57203431 
/1 15.09.2020/2021 20.12.2022 a 

18.01.2023 ananindeua

Tatiana Pereira lima 57200237 
/1 30.06.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 coNc. araGUaia

Teresinha cantanhede de 
carvalho 3268500 /1 01.04.2021/2022 12.12.2022 a 

10.01.2023 xinguara

Vinicius Affonso de Araújo 
Marzullo Maia 57201809/1 28.07.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 alMEriM

Vonildo Soares dos Santos 57227326 
/1 09.04.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 iTaiTUBa

Willians alves cavalcante 57227633 
/1 03.05.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 ParaUaPEBaS

Wilson Elias da Silva 57175578 
/1 13.11.2021/2022 12.12.2022 a 

10.01.2023 MaraBa

Wladimir carvalho Batista 57199610 
/2 06.11.2021/2022 01.12.2022 a 

30.12.2022 SaNTarÉM

Wladimir Vasconcelos Brandão 3267822 /1 01.10.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 obidos

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria N° 4376/2022-daF/cGP, 
de 14 de oUtUBro de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas SEdE deste 
departamento, trinta (30) dias de férias no mês de dEZEMBro/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação

adriane Sadalla aquino 55588495/1 02.05.2021/2022
01.12.2022 a 
30.12.2022 dTo/cofT

afonso luiz Marinho frança 3265226/1 13.04.2021/2022 27.12.2022 a 
25.01.2023 dto/ced/geptran

ailton da Silva Nascimento 55588490/1 02.05.2021/2022 02.12.2022 a 
31.12.2022 dhcrv/crv

alan rafael Menezes do Vale 57193607 /1 01.02.2021/2022 19.12.2022 a 
17.01.2023 daf/cim

albanice Pantoja e Silva 57198018/1 23.06.2021/2022 15.12.2022 a 
13.01.2023 dTo

alessandra lisboa Moreira 57200267 /1 18.07.2021/2022 18.12.2022 a 
16.01.2023 dhcrv/Gpav

ana Paula farias Brown 80845544/1 01.02.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 dhcrv/chc/gcdhc

andrea Santana de oliveira 57175929/1 15.12.2021/2022 19.12.2022 a 
17.01.2023 daf/cl/GP

anete Maria rosa da costa 3268381 /1 01.04.2020/2021 22.12.2022 a 
20.01.2023 daf/cGP/GrMP
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antonio Waldeci ataíde de lima 3266311/1 07.11.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2023 dHcrV/crV/GViV

ariadne oliveira Mota durans 55588530 /1 02.05.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 ProJUr/PENalidadE

arieth dos Santos costa 54191537/2 01.02.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 dhcrv/metropole

Benedito alho rabelo 3264327 /1 03.02.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 daf/cdiNf/GPa

carlos alberto dos Santos Gurjão 3266460 /1 05.05.2020/2021 15.12.2022 a 
13/01/2023 cNcir

carlos Guilherme Valente 305570 /2 15.04.2021/2022 19.12.2022 a 
17.01.2023 dTo/cEd

carlos roberto da Silva Martins 3262359 /1 11.12.2021/2022 16.12.2022 a 
14.01.2023 dhcrv/crv/gviv

cláudia dos Santos Menezes 
almeida 57230594 /1 09.06.2020/2021 01.12.2022 a 

30.12.2022 dTo/cofT/GofTc

conceição de Maria leite augusto 3219500/1 20.03.2021/2022 12.12.2022 a 
10.01.2023 cncir

Edwaldo Venturiere Pereira 57197155 /1 30.05.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 dTi/cds

Eliane cardoso de Souza 54191376 /2 09.06.2020/2021 05.12.2022 a 
03.01.2023 dhcrv/crv

Elis regina ferreira Vieira 5960446 /1 02.06.2021/2022 12.12.2022 a 
10.01.2023 daf/cgp/gbas

Emerson luiz Tavares frança 57232045 /1 29.07.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 dhcrv/crv/gviv

Érika Guimarino dominici 57193605/1 21.01.2021/2022 20.12.2022 a 
18.01.2023 dTi/cdS

fernando Zanuto ferrari 57175882 /2 09.01.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 corregedoria

francisco de assis de Barros 
Melres 55585824 /2 15.01.2021/2022 26.12.2022 a 

24.01.2023 daf/cdinf/gpa

francisco Junior Trindade de 
oliveira 57190742 /1 01.11.2021/2022

08.12.2022 a 22.12.2022 
e 17.07.2023 a 

31.07.2023
daf/cGP/GacPP

Geisa acácia Tavares 57195631 /1 07.04.2020/2021 26.12.2022 a 
24.01.2023 dto/ced/gppped

Geraldo Sérgio de assis 3262650/1 05.10.2020/2021 01.12.2022 a 
30.12.2022 daf/cl/GTraN

Gerson Heleno Sarmento 
rodrigues 3262588 /1 03.05.2021/2022 20.12.2022 a 

18.01.2023 dTo/cofT/GofTc

Gildo carvalho dos Santos 57227769 /1 30.04.2021/2022 26.12.2022 a 
24.01.2023 daf/cl/gtran

Gleydson Monção araújo 57201966 /1 06.08.2021/2022 22.12.2022 a 
20.01.2023 dTo/cofT/GofTc

Heldecir lima conceição 3157300 /1 10.07.2020/2021 26.12.2022 a 
24.01.2023 dto/ced/geptran

Helton Victor Pantoja da costa 5893826 /1 20.09.2020/2021 01.12.2022 a 
30.12.2022 daf/cl/GTraN

Herbeth luiz do Nascimento dias 57175927 /1 01.12.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 dhcrv/metropole

Herilena raiol Moller 57215030 /1 23.03.2020/2021 01.12.2022 a 
30.12.2022 dHcrV/crV/GViV

Hilma de araújo amorim 57194923 /1 01.03.2021/2022 18.12.2022 a 
16.01.2023 corregedoria

idenil rocha de almeida 54184449 /2 01.09.2020/2021 20.12.2022 a 
18.01.2023 dTo/cofT/GofTc

João Batista Maia Melo 80845609 /1 01.02.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 dhcrv/hc/gccfc

João Moises Moraes Menezes 57201978 /1 18.08.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 dHcrV/crV/GViV

Joaquim José aguiar rodrigues 80845574 /1 01.02.2021/2022 12.12.2022 a 
10.01.2023 corregedoria

Joélcio Júnior da costa Graça 55587588 /1 01.03.2021/2022 26.12.2022 a 
24.01.2023 dto

José Heleno Mendonça Nogueira 57201714 /1 28.07.2021/2022 02.12.2022 a 
31.12.2022 dHcrV/crV/GViV

José Maria Henriques 3262731/1 01.04.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 daf/cGP

José Maria Soares de castro 
Júnior 57175782 /1 15.12.2021/2022 16.12.2022 a 

14.01.2023 cETraN

Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1 28.04.2021/2022 22.12.2022 a 
20.01.2023 dTo/cofT/GofTc

Kleber Saraiva da costa 57175930 /1 15.12.2020/2021 06.12.2022 a 
04.01.2023 dhcrv/chc/getp

Leo Santos Keuffer 57175923/1 01.12.2020/2021 01.12.2022 a 
30.12.2022 dTi/cdS

lorena Suelen de Souza costa 57232111 /1 07.09.2020/2021 23.12.2022 a 
21.01.2023 dTo/cofT/GofTc

luiz alberto Barreto Nepomuceno 54191079/2 10.03.2020/2021 12.12.2022 a 
10.01.2023 ProJUr/coNTENcioSo

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1 01.04.2021/2022 28.12.2022 a 
26.01.2023 dTo/cofT/GofTc

Marcela alexopulos Santa rosa 57228982 /1 11.05.2021/2022 12.12.2022 a 
10.01.2023 dTo/cofT/GofTc

Marco antonio Silva da Silva 5720679/1 03.10.2020/2021 21.12.2022 a 
19.01.2023 daf/cl/GTraN

Margarete do Socorro ferreira 
lobato 3263665 /1 01.12.2021.2022 19.12.2022 a 

17.01.2023 dhcrv/chc/gcdhc

Maria auxiliadora andrade de 
Souza 3263720 /1 02.06.2021/2022 19.12.2022 a 

17.01.2023 dHcrV/crV/GarV

Maria clarisse Souza de Miranda 3263690 /1 14.05.2021/2022 12.12.2022 a 
10.01.2023 dti

Maria da conceição Moreira e Silva 57175751 /1 01.12.2021/2022 26.12.2022 a 
24.01.2023 dhcrv

Maria das Graças raiol Garcez 3262464/1 01.11.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 dHcrV/crV

Maria do Socorro campos Moura 80845468 /1 01.02.2020/2021 26.12.2022 a 
24.01.2023 cNciNT

Maria odete de lima Teixeira 3193349/2 01.02.2021/2022 19.12.2022 a 
17.01.2023 daf/cGP/GBaS

Maurício Santos da Silva 57234927 /4 19.10.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 cncir

Meire Simone ribeiro Marques 57194188/1 18.02.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 dHcrV/crV/GarV

Michel augusto Sant’ana dollinger 80845429 /1 01.02.2020/2021 01.12.2022 a 
30.12.2022 daf/cl/gtran

olenilson Santos Gomes 57174115 /2 01.10.2021/2022 26.12.2022 a 
24.01.2023 dto/ced/geptran

osvaldo Simões carvalho 3266273/1 10.03.2021/2022 05.12.2022 a 
03.01.2023 daf/ciM/GoSENG

otoniel coêlho de Sousa 80845591 /1 01.02.2021/2022 19.12.2022 a 
17.01.2023 dhcrv/chc/getp

Patrícia regina leotty da cunha 5815622/1 30.09.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 dG/cPl

Patrick lisboa de Souza 57194187 /1 18.02.2020/2021 01.12.2022 a 
30.12.2022 dHcrV/crV/GPaV

Paula Elizabeth de andrade Paes 
de lira 5141010 /3 23.07.2021/2022 26.12.2022 a 

24.01.2023 dhcrv/chc

Priscyla roman Vieira 57200275 /1 21.07.2020/2021 19.12.2022 a 
17.01.2023 dTo/cofT/GofTc

rafaela Gaspar Maciel costa 57190681 /1 01.11.2021/2022 19.12.2022 a 
17.01.2023 dhcrv/chc/rENacH

raimunda da Silva rodrigues 3266362 /1 03.11.2021/2022 12.12.2022 a 
10.01.2023 daf/cGP/GBaS

renato Gomes da cruz Júnior 5862787 /2 15.01.2021/2022 20.12.2022 a 
18.01.2023 daf/cl/gp

rita de cássia Varela Pinheiro 57194031 /1 18.02.2021/2022 12.12.2022 a 
10.01.2023 corrEGEdoria

roberta rossy da Silva franco 
da costa 57193812 /2 16.04.2021/2022 22.12.2022 a 

20.01.2023 dTo/cofT/GofTc

rogério Barbosa ferreira 57226724 /1 20.04.2020/2021 16.12.2022 a 
14.01.2023 dTo/cofT/GofTc

roseane de fátima cardoso 
damaso 57200357 /1 21.07.2021/2022 22.12.2022 a 

20.01.2023 dTo/cofT/GofTc

Sávio Breno Santos da Silva 5946779 /2 04.10.2021/2022 26.12.2022 a 
24.01.2023 daf/cl/gp

Sérgio Batista imbeloni 3265552/1 01.12.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 daf/cgof/gef

Sidney da Silva Monteiro 57192195 /1 03.12.2021/2022 06.12.2022 a 
04.01.2023 licença class

Sônia Maria cruz Nascimento 3264807 /1 16.09.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2022 dhcrv/patio belem

Sônia Maria lima da costa 57200228 /1 21.07.2021/2022 01.12.2022 a 
30.12.2023 dTo/cofT/GofTc

Soraia Selma andrade cardoso 57202052 /1 21.08.2020/2021 16.12.2022 a 
14.01.2023 dTo/cofT/GofTc

Thiago José Miranda almeida 57175916 /1 18.12.2021/2022 19.12.2022 a 
17.01.2023 dTi/cdS

Vagner Nogueira Silva 57198066 /1 20.06.2021/2022 26.12.2022 a 
24.01.2023 dti/cds

Valdeângela carvalho Vasconcelos 
Paiva 57195472 /1 31.03.2021/2022 26.12.2022 a 

24.01.2023 daf/cl/gp

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 865049
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Portaria Nº 3967/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc
a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e a Portarias do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/1309147, apresentado pela 
empresa M dE N MorEira doUrado EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
17.340.856/0001-09, nome fantasia aUTo EScola GloBo-ME, junto a 
esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a apre-
sentação da documentação necessária ao credenciamento do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa M dE N MorEira 
doUrado EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 17.340.856/0001-09, nome de 
fantasia aUTo EScola GloBo-ME (claSSificaÇÃo (a/B) com estabele-
cimento na rod. aUGUSTo MoNTENEGro Nº 609 – Bairro campina, cEP: 
66.813-000, Belém/Pa, com atuação na região de Trânsito de Belém, no 
município de Belém/Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses) a contar do vencimento da ultima portaria 
de renovação de credenciamento deste cfc, PorTaria Nº 3259/2018 
públicada no Diario Oficial do Estado do Pará.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1645842 neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de Setembro de 2022
renata Mirella de Souza coelho
diretora Geral

Protocolo: 865033

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4380/2022-daF/cGP, BeLÉM, eM 14/10/2022.
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 2022/1288779;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
diva Maria do rosário ferreira, matrícula nº 105643 /2, no cargo de agente 
administrativo, lotada na daf/cl/GP.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Santarém; Òbidos; alenquer; Monte alegre; oriximiná; itaituba; 
Novo Progresso, conforme Processo de diárias n° 2022/1287941.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 2.000,00
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 19/10 a 17/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 865123

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 4063/2022-daF/cGP, BeLÉM, 21/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1195931;
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 
abaetetuba para o município de São Miguel do Guamá no período de 21 à 
25/10/2022, a fim de realizar exames práticos e teóricos, na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
denilson linhares da Silva 57176558 /1

Jesus Nazareno Vera cruz lobato 3268683 /1

Maria da conceição rodrigues Matias 80845407 /1

andré Kemil Silva dos Santos 55588504/1
ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1

Kleber Guimarães lima 57201995 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4339/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 diária constante no Proces-
so nº 2022/1266504;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de alenquer/Belém – 14/10 à 18/10/2022, 
Salinópolis/Belém – 21/10 à 25/10/2022, Mocajuba/Belém – 04/11 á 
08/11/2022, Moju/Belém – 11/11 à 15/11/2022, Tailândia/Belém – 18/11 
à 21/11/2022, a fim de realizar atendimento de habilitação nas bancas 
itinerantes nos referidos municipios. 

nome matricula
izabel cristina freitas frazão 5959072 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4276/2022-daF/cGP, BeLÉM, 06/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1268192;
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 BarcarENa – 25/10 a 26/10/2022, iGa-
raPÉ Miri – 27/10 a 28/10/2022, iGaraPÉ aÇÚ – 29/10 a 30/10/2022, 
caPiTÃo PoÇo – 31/10 a 02/11/2022, ToMÉ aÇU – 03/11 a 04/11/2022, 
ParaGoMiNaS – 05/11 a 07/11/2022, MaraBá – 08/11 a 11/11/2022, 
ParaUaPEBaS – 12/11 a 15/11/2022, caNaÃ doS caraJáS – 16/11 a 
17/11/2022, REDENÇÃO – 18/11 a 23/11/2022, a fim de Realizar bvisita 
técnica para fiscalização dos contratos 073 e 074/2022 firmados com a 
empresa Qualitech engenharia lTda, cujo objeto é a manutenção predial 
preventiva e corretiva, nas cirETraN’s dos referidos municípios.

nome matricula
lucilena ferreira de andrade 57193076 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4370/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1208000;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Tucuruí para os municípios de BELÉM – 14/10 a 01/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio. 

nome matricula
fernando de Sousa Teran 5958590 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4379/2022-daF/cGP, BeLÉM, 14/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1287941;
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 SaNTarÉM – 19/10 a 21/10/2022, MoNTE 
alEGrE – 22/10 a 25/10/2022, ÓBidoS – 26/10 a 28/10/2022, alEN-
QUEr – 29/10 a 03/11/2022, oriXiMiNá – 04/11 a 08/11/2022, iTaiTUBa 
– 09/11 a 11/11/2022, NOVO PROGRESSO – 12/11 a 17/11/2022, a fim 
de realizar fiscalização referente ao contarto nº048/2022 nas CIRETRAN’s 
dos referidos municípios.
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nome matricula
Valdeângela carvalho Vasconcelos Paiva 57195472 /1

diva Maria do rosário ferreira 105643 /2
Sílvio Martins Borges 54189194 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4374/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1296903;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
abaetetuba para os municípios de TailÂNdia – 13/10 a 18/10/2022, a 
fim de compor a Banca Itinerante 1ª Fase de Habilitação no município de 
Tailândia/Pa.

nome matricula

denilson linhares da Silva 57176558 /1

Kleber Guimarães lima 57201995 /1

ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1

cleberson rodrigues Pantoja 57195652 /1

andré Kemil Silva dos Santos 55588504/1

Jesus Nazareno Vera cruz lobato 3268683 /1

Maria da conceição rodrigues Matias 80845407 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4366/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1289874;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
altamira para os municípios de UrUará – 13/10/2022, PorTo dE MoZ – 
14/10 a 18/10/2022, a fim de compor a Banca Itinerante 2ª e 3ª fase de 
habilitação nos referidos municípios.

nome matricula
José carlos ferreira Guimarães 57195748 /1

alexsandro carneiro 57194034 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4372/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1299807;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de PORTEL – 24/10 a 29/10/2022, a fim de realizar 
fiscalização do contrato Nº 06/2021 Município de Portel/PA, (Região do 
Marajó, lote 06).

nome matricula
irandir de castro diniz 57196438 /2

alexandre dos Santos rebouças 57197166 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4375/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1303774;
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, a fim de acompanhar o levantamento técnico 
da instalação de Balanças nas rodovias Estaduais que se localizam nos 
referidos municípios.

nome matricula
Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4371/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1274322;
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 
para os municípios de CAPANEMA – 12/10 a 18/10/2022, a fim de provi-
denciar a instalação dos computadores e rede, montagem do rack e ativa-
ção do link no novo edifício da cirETraN de capanema/Pa.

nome matricula
Glauco Pinto freitas 54190431 /2

aelson Pereira de Souza Junior 57175533/1
Sílvio Martins Borges 54189194 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4369/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1188525;
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 Tucuruí para os municípios de XINGUARA – 17/10 a 11/11/2022, a fim 
de prestar serviços de Vistoriador de Veículos na cirETraN do referido 
município, conforme solicitação.

nome matricula
Joaquim José da Silva 57227272 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4368/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1195601;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ParaGoMiNaS – 31/10 a 25/11/2022, a 
fim de prestar serviços no setor de Retaguarda de Habilitação no referido 
município, conforme solicitação.

nome matricula
fábio farag Muniz 57188807 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4367/2022-daF/cGP, BeLÉM, 13/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1288630;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 15/10 a 18/10/2022, a fim de prestar 
serviços de atendimento de cNH junto a equipe na Banca itinerante 1ª 
fase de Habilitação no município de Marituba/Pa.

nome matricula
olga leticia araujo Barbosa 5964055 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865119
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..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 1170/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6863/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados nos autos de 
Noticia fato nº 000742-930/2022, conforme ofício nº 320/2022/MP/4ª 
PJMB, de 10/03/2022, acerca de suposta agressão ao interno JoSUE Go-
MES doS SaNToS (iNfoPEN 21263), quando custodiado em uma unidade 
do complexo Penitenciário de Marabá.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidor desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To, do presente feito, tendo em vista o fato de que não houve indícios que 
indicassem a responsabilidade funcional de servidores desta SEaP/Pa, com 
fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 5.810/1994- rJU c/c art. 105, 
§4° da lei n° 8.972.2020.
art. 2º - oficiar à 4ª PJMB-MPPa acerca da presente decisão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 864923
Portaria Nº 1385/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7237/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados  no 
despacho encaminhado pelo Juiz da Vara de Execução de Pena-VEP, no dia 
29/08/2022, referente  ao descumprimento à ordem judicial, uma vez que 
à PPl EdSoN fEliPE MErcES dE alMEida (iNfoPEN 127878), quando 
custodiada na central de Triagem Masculina iii-cTM iii, foi transferida 
inúmeras vezes para uma unidade que não possui cela destinada para a 
população lGBTQia+.
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: 864932
Portaria Nº 1169/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6871/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados nos autos 
de Noticia fato nº 000621-930/2022 e 000622-930/2022, ambas enca-
minhadas via ofício nº 351/2022/MP/4ªPJMB, de 11/03/2022 e ofício nº 
326/2022/MP/4ª PJMB, de 10/03/2022, acerca de supostas agressões aos 
internos GaBriEl MarTiNS rodriGUES (iNfoPEN 237070) e GilVaN dE 
JESUS liMa (iNfoPEN 128108), respectivamente, quando custodiados em 
uma unidade do complexo Penitenciário de Marabá.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidor desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To, do presente feito, tendo em vista o fato de que não houve indícios que 
indicassem a responsabilidade funcional de servidores desta SEaP/Pa, com 
fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 5.810/1994- rJU c/c art. 105, 
§4° da lei n° 8.972.2020.
art. 2º - oficiar à 4ª PJMB-MPPa acerca da presente decisão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 864925
Portaria Nº 1168/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6319/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar as supostas avarias no veícu-
lo oNiX, placa QdZ-2045, conduzida pelo agente penitenciário, conforme 
Memorando nº 13/2021-cTraNS/SEaP, de 05/01/2021, encaminhado via 
PaE nº 2021/7207;

coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidor desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 864926
Portaria Nº 1387/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 14 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 7239/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no ofício nº 1060/22-crc/SEaP/Pa, de 03/10/2022, referente a suposta 
agressão física à PPl aNdrE aParEcido dE alMEida (iNfoPEN 85006), 
no dia 30/09/22, por policiais penais do centro de recuperação do coquei-
ro-crc, bem como a ausência de fornecimento de alimentação (café da 
manhã) no supracitado dia.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à VEP acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 864928
Portaria Nº 1386/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 14 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 7238/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
despacho encaminhado pelo Juiz da Vara de Execução de Pena-VEP, no dia 
29/08/2022, referente a suposta agressão da PPl EdSoN fEliPE MErcES 
dE alMEida (iNfoPEN 127878), quando transferida indevidamente para a 
cadeia Pública para Jovens e adultos- cPJa.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º- oficiar à VEP acerca da presente instauração
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 864930
Portaria Nº 1379/2022-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, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar nº 7231/2022-cGP/SEaP, em desfavor da servidora d.V.f. (M.f.: 
55209001), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e fun-
cional, ao supostamente, dormir em posto de serviço, no dia 21/08/2022, 
no centro de recuperação regional de São félix do Xingu/Pa. a servidora 
incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, inciso i, Vi c/c 
art. 189, caput e art. 190, XiX, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599 – Presidente; ElToN da coS-
Ta fErrEira, M.f.: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, 
podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 864934
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Portaria Nº 1295/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6629/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional da servidora r.c.S.S. (funcional: 5952442), ao supostamente, 
contribuir e disponibilizar informações de cunho sigiloso a pessoas privadas 
de liberdade pertencentes à orcrim´s, tal conduta amolda-se à falta grave, 
com fulcro no art. 177, iV, Vi, art. 178, ii, V c/c art. 189 e art. 190, iV, 
todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo do acusada r.c.S.S. (funcio-
nal: 5952442), com fulcro no artigo 221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, 
haja vista a ausência de indícios de autoria e materialidade da prática da 
infração funcional em questão, por conseguinte o arQUiVaMENTo;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo 
da servidora r.c.S.S. (funcional: 5952442), tendo em vista a ausência 
de responsabilidade subjetiva  no caso em tela, com fulcro no art. 221, 
§1° do rJU, e posterior arQUiVaMENTo do presente feito, com fulcro, por 
analogia, no art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 864995
Portaria Nº 1294/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5920/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor  E.l.V.o. (funcional: 5799944), lotado no Presídio 
Estadual  Metropolitano i- PEM ii, acerca de inobservância ao disposto no 
Memorando nº 327/2020-cGP/SEaP, tendo em vista as respostas diver-
gentes ao solicitado pela corregedoria Geral Penitenciária. Sendo esta falta 
grave, desse modo, recai em tese, tal conduta aos art. 177, iV, Vi, iX, “b” 
c/c art. 178, XiV, art. 190, XiX, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da PENalidadE de rEPrEENSÃo do servidor 
E.l.V.o. (funcional: 5799944), com fulcro no art.183, i e art. 177, iV, Vi, 
iX, “b” e art. 178, XVi da lei n° 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
PENalidadE de rEPrEENSÃo do servidor E.l.V.o. (funcional: 5799944), 
com fulcro no art. 183, i, c/c 188, por inobservância aos art. 177, iV, Vi, 
iX, “b” e art. 178, XVi da lei n° 5.810/1994-rJU, ao deixar de atender com 
presteza às requisições feita por esta corretiva;
art. 2º - aPÓS o PErÍodo rEcUrSal, encaminhar cópia do relatório 
conclusivo, da decisão e da PorTaria à diretoria de Gestão de Pessoas, 
para registro nos assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865000
Portaria Nº 1293/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5837/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor E.l.P.r. (funcional: 5947376), diretor da central 
de Triagem Metropolitana ii, por suposta aplicação de penalidade sem a 
devida instauração de Processo disciplinar Penitenciário. o servidor infrin-
giu, em tese, o art. 177, iV, Vi, iX, “b”, art. 178, XiV c/c art. 189 e art. 
1910, XiX, da lei estadual nº 5.810/1994-rJU.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 06 
(seis) dias em face do servidor E.l.P.r. (funcional: 5947376), por infração 
aos art. 177, Vi e art.189, ambos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa, 
com conversão em multa à base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo pelo prazo de 06 (seis) dias em face do servi-
dor E.l.P.r. (funcional: 5947376), por infração aos art. 177, Vi e art.189, 
ambos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa; coNVErTida EM MUlTa à 
BaSE dE 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remunera-
ção, permanecendo o servidor em exercício de suas atribuições, com fulcro 
no art. 189, §3°, da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal encaminhar cópia do relatório conclusivo, 
da decisão e da PorTaria à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro 
nos assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865001
Portaria Nº 1172/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6881/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar  as circunstâncias da evasão dos 
nacionais BrENo aNdrEY SilVa E SilVa (iNfoPEN 174376) e roBSoN 
SoarES coSTa (iNfoPEN 152955), ambos estavam custodiados no cen-

tro de recuperação do coqueiro- crc, quando exerciam trabalham externo 
de limpeza em escola municipal, no bairro do Bengui, no dia 18/03/2022.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidores desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 865002
Portaria Nº 1171/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6930/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no termo de 
denúncia nº 016/2022-cGP/SEaP, referente ao suposto desentendimento 
entre servidores, com indícios de conduta caluniosa.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidores desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 865003

.

.

errata
.

PORTARIA Nº 2085/2022, publicada no Diário Oficial Nº 35060 de 
28 de julho de 2022,
oNde se LÊ: odilENo raiol alMEida – aG. PENiTENciário, ElViS 
MiGUEl lEMoS dE araUJo – aG. PENiTENciário.
Leia-se: JorGE doUGlaS alfaia GoMES – aG. PENiTENciário; EVaN-
dro dE SoUZa araNHa – aG. PENiTENciário.

Protocolo: 864756

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 01339/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo EM SESSÃo do 
TriBUNal do JÚri.
5950114; alEX SaNdro dE SoUZa GoNcalVES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 03/10/2022 a 05/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: MoNTE 
alEGrE; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo EM SESSÃo do 
TriBUNal do JÚri.
5954061; lEa KariNa MoTa PErEira; Policial PENal; Período: 
03/10/2022 a 05/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: MoNTE alEGrE; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo EM SESSÃo do 
TriBUNal do JÚri.
5957800; SaMara carValHo BaTiSTa; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 03/10/2022 a 05/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: MoNTE alE-
GrE; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864914
Portaria Nº: 01344/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: ProcEdEr a iNSTalaÇÃo, fiScaliZaÇÃo, dESiNTalaÇÃo EM 
facE a SaÍda TEMPorária do cÍrio. rEaliZar PadroNiZaÇÃo, SU-
PErViSÃo E oriENTaÇÃo doS PoliciaiS PENaiS NaS aTiVidadES ad-
MiNiSTraTiVaS PEla ciME dE SaNTarÉM.
5959239; alEX PaES raYol friaS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
18/10/2022 a 06/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; diá-
ria(s): 19 e ½ (dezenove e meia);
objetivo: ProcEdEr a iNSTalaÇÃo, fiScaliZaÇÃo, dESiNTalaÇÃo EM 
facE a SaÍda TEMPorária do cÍrio. rEaliZar PadroNiZaÇÃo, SU-
PErViSÃo E oriENTaÇÃo doS PoliciaiS PENaiS NaS aTiVidadES ad-
MiNiSTraTiVaS PEla ciME dE SaNTarÉM.
5949766; aNa PaUla faria liSBoa; Policial PENal; Período: 
18/10/2022 a 06/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; diá-
ria(s): 19 e ½ (dezenove e meia);
objetivo: ProcEdEr a iNSTalaÇÃo, fiScaliZaÇÃo, dESiNTalaÇÃo EM 
facE a SaÍda TEMPorária do cÍrio. rEaliZar PadroNiZaÇÃo, SU-
PErViSÃo E oriENTaÇÃo doS PoliciaiS PENaiS NaS aTiVidadES ad-
MiNiSTraTiVaS PEla ciME dE SaNTarÉM.
57221059; BrENda NaYara SilVa doS SaNToS; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 18/10/2022 a 06/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNTa-
rÉM; diária(s): 19 e ½ (dezenove e meia);
objetivo: ProcEdEr a iNSTalaÇÃo, fiScaliZaÇÃo, dESiNTalaÇÃo EM 
facE a SaÍda TEMPorária do cÍrio. rEaliZar PadroNiZaÇÃo, SU-
PErViSÃo E oriENTaÇÃo doS PoliciaiS PENaiS NaS aTiVidadES ad-
MiNiSTraTiVaS PEla ciME dE SaNTarÉM.
5954176; fraNciSco WalTEr dE araUJo raMoS; Policial PENal; Pe-
ríodo: 18/10/2022 a 06/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; 
diária(s): 19 e ½ (dezenove e meia);
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objetivo: ProcEdEr a iNSTalaÇÃo, fiScaliZaÇÃo, dESiNTalaÇÃo EM 
facE a SaÍda TEMPorária do cÍrio. rEaliZar PadroNiZaÇÃo, SU-
PErViSÃo E oriENTaÇÃo doS PoliciaiS PENaiS NaS aTiVidadES ad-
MiNiSTraTiVaS PEla ciME dE SaNTarÉM.
5935389; SUEllEN Mara oliVEira dE oliVEira; Policial PENal; Pe-
ríodo: 18/10/2022 a 06/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; 
diária(s): 19 e ½ (dezenove e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864922
Portaria Nº: 01338/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5847982; SiMoNE HErcUlaNo dE BarroS; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 13/10/2022 a 13/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: 
ViSEU; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
57189936; Silia Maira fErrEira riBEiro; Policial PENal; Período: 
13/10/2022 a 13/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: ViSEU; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5856345; EdSoN alaN fErNaNdES SacraMENTo; Policial PENal; Pe-
ríodo: 13/10/2022 a 13/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: ViSEU; 
diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864911
Portaria Nº: 01340/0022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: ViSiTa TÉcNica Para lEVaNTaMENTo daS adEQUaÇÕES dE 
aMPliaÇÃo da SEla dE TriaGEM do crrB, EM raZÃo do ESPaÇo fÍSi-
co NÃo aTENdEr a dEMaNda E roTaTiVidadE dE PESSoaS PriVadaS 
dE liBErdadE.
5919102; JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS; TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra; Período: 11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BElÉM; desti-
no: BraGaNÇa; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: ViSiTa TÉcNica Para lEVaNTaMENTo daS adEQUaÇÕES dE 
aMPliaÇÃo da SEla dE TriaGEM do crrB, EM raZÃo do ESPaÇo fÍSi-
co NÃo aTENdEr a dEMaNda E roTaTiVidadE dE PESSoaS PriVadaS 
dE liBErdadE.
57233136; JUliaNa UliaNa BUlcao; TEcNico EM GESTao dE iNfra-ES-
TrUTUra/arQUiTETUra; Período: 11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BE-
lÉM; destino: BraGaNÇa; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: ViSiTa TÉcNica Para lEVaNTaMENTo daS adEQUaÇÕES dE 
aMPliaÇÃo da SEla dE TriaGEM do crrB, EM raZÃo do ESPaÇo fÍSi-
co NÃo aTENdEr a dEMaNda E roTaTiVidadE dE PESSoaS PriVadaS 
dE liBErdadE.
5941031; ZENaidE aMaral frEiTaS; TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 11/10/2022 a 11/10/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: BraGaNÇa; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: coNdUZir VTr coM SErVidorES da cEar.
54193680; rUBilar fErNaNdES daS NEVES; aUXiliar oPEracio-
Nal; Período: 11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BElÉM; destino: Bra-
GaNÇa; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864915
Portaria Nº: 01341/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: iNSTrUÇÃo dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVaS iNVESTiGaTi-
VaS E diSciPliNarES, BEM coMo ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diS-
ciPliNarES JUNTo a UNidadE dE MaraBá.
54196889; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa; aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo; Período: 24/10/2022 a 30/10/2022 origem: BElÉM; desti-
no: MaraBá; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: iNSTrUÇÃo dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVaS iNVESTiGaTi-
VaS E diSciPliNarES, BEM coMo ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diS-
ciPliNarES JUNTo a UNidadE dE MaraBá.
6039262; rafaEla ViToria SaMPaio PiNTo; aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo; Período: 24/10/2022 a 30/10/2022 origem: BElÉM; destino: Ma-
raBá; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: iNSTrUÇÃo dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVaS iNVESTiGaTi-
VaS E diSciPliNarES, BEM coMo ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diS-
ciPliNarES JUNTo a UNidadE dE MaraBá.
54185834; rodolfo raPHaEl SoarES PaNToJa; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 24/10/2022 a 30/10/2022 origem: BElÉM; destino: Mara-
Bá; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864916
Portaria Nº: 01342/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5931362; EdiValBEr dE oliVEira SaNToS; Policial PENal; Período: 
12/10/2022 a 14/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: ÓBidoS; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5918569; HErcUlES aGUiar liMa; Policial PENal; Período: 
12/10/2022 a 14/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: ÓBidoS; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
97571422; JEffErSoN adriaNo SilVa VEloSo; Policial PENal; Perí-
odo: 12/10/2022 a 14/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: ÓBidoS; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
8400868; MoNica PESSoa MacHado; Policial PENal; Período: 
12/10/2022 a 14/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: ÓBidoS; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5946301; VicENTE dE PaUla coSTa cardoSo da SilVa; aGENTE PE-
NiTENciário; Período: 12/10/2022 a 14/10/2022 origem: SaNTarÉM; 
destino: ÓBidoS; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864918

Portaria Nº: 01343/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: oBJETiVo dE rEaliZar diliGÊNciaS in loco E oiTaVaS dE 
SErVidorES, loTadoS NaS UNidadES dE ToME-aÇU E ParaGoMiNaS.
5942297; daVYSoN alEX oliVEira aMador; aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo; Período: 17/10/2022 a 22/10/2022 origem: BElÉM; destino: Para-
GoMiNaS; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: oBJETiVo dE rEaliZar diliGÊNciaS in loco E oiTaVaS dE 
SErVidorES, loTadoS NaS UNidadES dE ToME-aÇU E ParaGoMiNaS.
5954091; carloS fEliPE dE alMEida caValcaNTE; Policial PE-
Nal; Período: 17/10/2022 a 22/10/2022 origem: BElÉM; destino: Para-
GoMiNaS; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864919
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito diÁria
Portaria nº 2660/2022/dGP/seaP, de 17/10/2022.
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria nº 00674/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 
16/09/2022, publicada no doE nº 35.121, de 20/09/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; GlEidSoN carValHo liSBoa; 54186668; Policial PENal; 
74447602253; r$ 118,69. 02; JoNaS PESSoa NETo; 5414407; aGENTE 
PENiTENciário; 430121082200; r$ 118. 69
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 864909
torNar seM eFeito a Portaria nº 2513/22/dGP/seaP, de 
02/09/22, publicada no doe nº 35.104, de 05/09/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 865008
.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 2657/2022 – dGP/seaP BeLÉM/Pa, 14 de oUtUBro 
de 2022.
Nome: MoNiQUE dE MElo coElHo, Matrícula nº 5938182/2; cargo: 
agente Penitenciário
assunto: licença Gala
Período: 07/10/2022 a 14/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 865006
resoLUÇÃo Nº 003/2022-GaB/eaP/seaP
Belém-Pa, 06 de outubro de 2022.
diSPÕE SoBrE oriENTaÇÕES GEraiS a rESPEiTo daS ProVaS fiNaiS 
do cUrSo dE forMaÇÃo ProfiSSioNal do coNcUrSo c-208
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo o Edital Nº 01 /SEaP/SEPlad, de 29 de junho de 2021;
coNSidEraNdo a resolução 06/2021 – GaB/SEaP, de 14 de maio de 2021;
coNSidEraNdo o Edital nº 123/SEaP/SEPlad, de 03 de agosto de 2022.
rESolVE:
Art. 1º As provas finais ocorrerão nos polos Instituto de Ensino de Segu-
rança do Pará (iESP), situado à rodovia Br 316, Km 13 – Bairro centro, 
Marituba - Pa, cEP 67105-290 e faculdade de Estudos avançados do Pará, 
situada à avenida augusto Montenegro, 4120 - Km 04 - Parque Verde, 
Belém - Pa, 66625-630, de acordo com o ensalamento já estabelecido 
durante o Curso de Formação Profissional;
art. 2º o (a) candidato (a) deverá comparecer no local de realização das 
provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fi-
xado para seu início, munido de caneta esferográfica transparente de tinta 
azul ou preta e seu documento oficial de identificação com foto;
art 3º a interposição de recursos e a solicitação de vista de prova deverá 
ser requerida ao e-mail recursoc208@gmail.com de acordo com o crono-
grama anexo nesta resolução;
art 4º o (a) candidato (a) poderá realizar vista de prova a qual ocorrerá 
presencialmente pelo (a) candidato (a), na Escola de administração Peni-
tenciária, campus Belém, localizada na rua Santo antônio, s/n - campina 
– cEP: 66.010-105, conforme cronograma anexo, no horário de 08h00 as 
14h00, mediante comprovação documental oficial;
art 5º Para cumprimento do que dispõe o inciso i do item 20.2 do Edital nº 
01/SEaP/SEPlad, de 29 de junho de 2021, as disciplinas que compõem o 
Eixo “disciplina e Segurança” são: defesa Pessoal; Técnicas de algemação; 
Procedimento e Manuseio Técnico com Bastão de defesa (Tonfa); Trata-
mento Penitenciário; o Uso legal e Progressivo da força; Segurança Peni-
tenciária; Técnicas e Tecnologias Menos letais; armamento e Tiro; Noções 
de Monitoramento Eletrônico para Busca e recaptura de foragidos e Evadi-
dos no Âmbito da Polícia Penal; Escolta armada; Gerenciamento de crises 
e Técnicas de Negociação; intervenção Tática em ambiente Prisional;
Art 6º Por ocasião da prova final, os candidatos/estudantes receberão um caderno com 
questões objetivas e uma folha de respostas para a marcação da alternativa correta.
art 7º o período de avaliação ocorrerá conforme cronograma abaixo: 

atiVidade data
ProVa 1

disciplinas: fundamentos Políticos e Sociológicos da Prisão e da Pena; fundamentos 
Jurídicos da Responsabilização Criminal; Ética, Postura Profissional e Relações Interpessoais; 

Procedimentos e rotinas de reinserção Social; Procedimentos e rotinas do Sistema PaE; 
atividade física; Procedimentos, rotinas e Medidas administrativas; População Prisional e 

Políticas Públicas.

24/10/2022
13h às 18h

GaBariTo PrEliMiNar da ProVa 1 24/10/2022
PraZo Para iNTErPoSiÇÃo dE rEcUrSo coNTra oS GaBariToS PrEliMiNarES da 

ProVa 1. 25/10/2022
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atiVidade data
ProVa 2

disciplinas: Procedimentos operacionais; Procedimento disciplinar Penitenciário; Noções de 
iNfoPEN e Procedimentos de custódia; inteligência aplicada ao Sistema Prisional; atendimen-
to Pré-hospitalar; defesa Pessoal; Técnicas de algemação; Procedimento e manuseio técnico 

com bastão de defesa (Tonfa).

26/10/2022
8h às 13h

GaBariTo PrEliMiNar da ProVa 2 26/10/2022
PraZo Para iNTErPoSiÇÃo dE rEcUrSo coNTra oS GaBariToS PrEliMiNarES da 

ProVa 2. 27/10/2022

ProVa 3
disciplinas: Tratamento Penitenciário; o Uso legal e Progressivo da força; Segurança Peni-

tenciária; Técnicas e Tecnologias Menos letais; armamento e Tiro; Noções de Monitoramento 
Eletrônico para Busca e recaptura de foragidos e Evadidos no Âmbito da Polícia Penal; Escolta 
armada; Gerenciamento de crises e Técnicas de Negociação; intervenção Tática em ambiente 

Prisional.

28/10/2022
8h às 13h

GaBariTo PrEliMiNar da ProVa 3 28/10/2022
PraZo Para iNTErPoSiÇÃo dE rEcUrSo coNTra oS GaBariToS PrEliMiNarES da 

ProVa 3. 31/10/2022

SoliciTaÇÃo dE SEGUNda cHaMada daS ProVaS 01/11/2022
rESUlTado dEfiNiTiVo doS GaBariToS 04/11/2022

dEfEriMENTo da SEGUNda cHaMada 04/11/2022
rEaliZaÇÃo da SEGUNda cHaMada da ProVa 1 07/11/2022

GaBariTo PrEliNiNar da 2ª cHaMada da ProVa 1 07/11/2022
rEaliZaÇÃo da SEGUNda cHaMada da ProVa 2 08/11/2022

GaBariTo PrEliNiNar da 2ª cHaMada da ProVa 2 08/11/2022
rEaliZaÇÃo da SEGUNda cHaMada da ProVa 3 09/11/2022

GaBariTo PrEliNiNar da 2ª cHaMada da ProVa 3 09/11/2022
PraZo Para iNTErPoSiÇÃo dE rEcUrSo coNTra oS GaBariToS PrEliMiNarES da 2ª 

cHaMada 1ª, 2ª E 3ª ProVa. 10/11/2022

rESUlTado dEfiNiTiVo doS GaBariToS daS ProVaS dE SEGUNda cHaMada 14/11/2022
rESUlTado PrEliMiNar da 2ª faSE 21/11/2022
SoliciTaÇÃo dE ViSTa dE ProVa 22 e 23/11/2022

ViSTa dE ProVa 28 e 29/11/2022
rESUlTado da ViSTa dE ProVa 02/12/2022

PraZo Para iNTErPoSiÇÃo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado PrEliMiNar da 2ª faSE 05 e 06/12/2022
rESUlTado do rEcUrSo coNTra o rESUlTado PrEliMiNar da 2ª faSE 12/12/2022

rESUlTado dEfiNiTiVo da 2ª faSE 13/12/2022

art 8º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 864748
Portaria N°2659/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2539/2022/dGP/SEaP/Pa de 13/09/2022, 
publicada no doE n° 35.114 de 14/09/2022, WaSHiNGToN STErfErSoN 
SaNToS oliVEira, matrícula funcional n° 5953859/1, da função 
Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Reinserção 
Social (GSTP), da lotação no centro de recuperação regional de itaituba 
(crri), a contar de 04 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864668
Portaria N°2656/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar o servidor HaNdolfo lUiZ MoTTa da SilVa, matrícula funcional 
n° 57202135/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Técnicos Peni-
tenciários de Manutenção Predial (GSTP), com lotação no centro de recupe-
ração regional de itaituba (crri), no período de 07/11/2022 a 06/12/2022, 
em substituição ao titular iraMar diaS doS SaNToS, matrícula funcional n° 
5850568/1, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864665
Portaria N°2655/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 14 de outubro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 712/2022/dGP/SEaP/Pa de 17/03/2022, 
publicada no doE n° 34.897 de 18/03/2022, JoÃo JUNio dE SoUSa MoTa, 
matrícula funcional n° 5953922/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de Triagem Masculina 
de Santarém (cTMS), a contar de 01 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 864663

..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº689/22 de 17.10.2022
Servidora: ÂNGEla rEGiaNE Maia MacHado
cargo: aUXiliar oPEracioNal
Matrícula: 57191533-1
Período de Gozo: 01.11.2022 a 30.11.2022, 30 (Trinta) dias
Triênio: 21.12.2010 a 20.12.2013.

Protocolo: 865127

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 684 de 14.10.2022
Processo nº 2022/1271700
Servidora: PriScilla PaNToJa frEirE
Matrícula: 8042963-1
cargo: Técnico em Gestão cultural - arquiteto
objeto: designada para responder pelo departamento de Patrimônio Histó-
rico, artístico e cultural – dPHac, no período de 16.11.2022 a 15.12.2022, 
durante as férias da titular.

Protocolo: 864841

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 685 de 14.10.2022.
Servidor: cYNTia SUZaNa dE alMEida MElo.
Matrícula: 5946035/2.
cargo: GErENTE dE EXEcUÇÃo orÇaMENTária E fiNaNcEira.
objetivo: designada como fiscal da contratação da empresa Meta cursos 
e Treinamentos Ltda, sob o CNPJ nº 11.517.150/0001-93, para fins de 
participação de servidores da Secretaria de Estado de cultura, no curso 
de: dcTf WEB E Efd rEiNf Para orGÃoS PÚBlicoS, mediante inexigi-
bilidade de licitação.

Protocolo: 864716
.

errata
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº679/22 de 11.10.2022
Servidora: iaci iara cordoVil dE MElo
cargo: TÉcNico EM GESTao cUlTUral
Matrícula: 51855825/2
Período de Gozo: 17.10.2022 a 14.12.2022, 60 (Sessenta) dias
Triênio: 30.10.2016 a 29.10.2019.
oNde se LÊ:
Período de Gozo: 17.10.2022 a 14.12.2022, 60 (Sessenta) dias
Leia-se:
Período de Gozo: 17.10.2022 a 15.12.2022, 60 (Sessenta) dias

Protocolo: 864775

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 688 de 17 de oUtUBro de 2022
 o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
 coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, re-
ferente ao mês de dEZEMBro/2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo  de 
GoZo

80846101/1 alberto Henrique andrade Tavares 04.07.2021 a 
03.07.2022

16.12.2022 a 
14.01.2023

55589382/4 cibele cristina  duarte de oliveira rocha 03.08.2020 a 
02.08;2021

19.12.2022 a 
17.01.2023

54185765/2 dayseane ferraz da costa Pinto 04.10.2021 a 
03.10.2022

18.12.2022 a 
16.01.2023

54192701/1 denilson Sena da cunha 19.10.2020 a 
18.10.2021

05.12.2022 a 
03.01.2023

57190129/1 Eden Moraes da costa 08.10.2021 a 
07.10.2022

06.12.2022 a 
04.01.2023

57193058/1 Eduardo Viveiros de castro Etrusco 23.01.2020 a 
22.01.2021

01.12.2022 a 
30.12.2022

5964072/1 francisco rodolfo castro reis 25.11.2021 a 
24.11.2022

05.12.2022 a 
24.12.2022
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5937149/3 igor Henrique Tavares de freitas 09.11.2021 a 
08.11.2022

09.11.2022 a  
08.12.2022

57191538/1 Marcio andrei Nahmias da cruz 17.12.2021 a 
16.12.2022

19.12.2022 a 
17.01.2023

33103/1 Mario alberto da Silva Quadros 01.04.2021 a 
31.05.2022

20.12.2022 a 
18.01.2023

57207070/1 Mario augusto da Silva Barros 03.11.2021 a 
02.11.2022

27.12.2022 a 
25.01.2023

57189752/1 Max franck da Silva rodrigues 02.10.2021 a 
01.10.2022

01.11.2022 a 
30.11.2022

57188420/3 Nilson correa damasceno 28.07.2021 a 
27.07.2022

01.12.2022 a 
30.12.2022

57193654/1 otávio Vinhote figueira 11.02.2021 a 
10.02.2022

01.12.2022 a 
30.12.2022

5964076/1 Patrícia Epifania de Souza 25.11.2021 a 
24.11.2022

25.11.2022 a 
24.12.2022

32581/1 regina olivia Torres da Silva 01.10.2021 a 
30.09.2022

05.12.2022 a 
03.01.2023

 coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº 688 de 17 de oUtUBro de 2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo  de 
GoZo

5117062/1 rita do Socorro Barbosa da Silva 20.12.2021 a 
19.12.2022

26.12.2022 a 
24.01.2023

5920233/2 rosemary Maçaneiro 30.04.2021 a 
29.04.2022

05.12.2022 a 
03.01.2023

57191405/1 Saint clair Gonçalves dias 10.12.2020 a 
09.12.2021

30.12.2022 a 
28.01.2023

32077/1 Sandra lucia amaral carvalho 01.12.2021 a 
30.11.2022

05.12.2022 a 
03.01.2023

5961450/1 Vitor Hugo duarte das chagas 10.08.2021 a 
09.08.2022

02.12.2022 a 
31.12.2022

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 17 de outubro de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 865126
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne02070
ProcESSo Nº: 2022/1229020
Valor: r$ 7.120,00 (sete mil cento e vinte reais)
daTa da EMiSSÃo: 06/10/2022
oBJETo: contratação da empresa METa cUrSoS E TrEiNaMENToS lTda, 
inscrita no cNPJ n° 11.517.150/0001-93, para participação de 08 (oito) 
servidores no curso de “ProPoSTa: dcTf WEB E Efd rEiNf Para or-
GÃoS PÚBlicoS”, que ocorrerá nos dias 10, 11, 13 e 14 de outubro de 
2022 horário: das 08h30 às 12h30 através de vídeos conferências, con-
forme regular processamento nos autos do Processo administrativo nº 
2022/1229020.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 061/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039-oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS- PESSoa JUrÍdica PTrES: 158338 Pi: 4120008338c aÇÃo: 
279385 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297.8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: cyntia Suzana de almeida Melo, ma-
trícula: 5946035/2.
coNTraTado: METa cUrSoS E TrEiNaMENToS lTda – cNPJ Nº 
11.517.150-0001/93.
ENdErEÇo: r PadrE GEraldo SPETMaNN, 278, HUMaiTa, cEP: 88.704-
350, TUBarÃo-Sc.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 864765
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1837 de 06 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1211464.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da “contratação pela fun-
dação cultural do Pará/cine líbero luxardo, da empresa especializada no 

serviço de distribuição de obras audiovisuais” referente à iN 1304/2022– 
fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a)Nádia alVES MoNTEiro da Sil-
Va, Matrícula nº: 57193484; cargo: GErENTE; e como fiScal SUBSTiTU-
To, o (a) servidor (a) MaUrÍcio diaS da SilVa, matrícula nº:57194586; 
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo/ProGraMador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 864803
 Portaria Nº 1854 17 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1296081.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa iNiciaÇÃo TEaTral” referente à iN 1311/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) ValMir dE SoUSa NaSciMENTo, Matrícula nº: 
5899702/1; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral daNÇa ;e como fiS-
cal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENTo da cUNHa, 
Matrícula nº: 54186729/4; cargo: coordenador de iniciação artistica; rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 864720
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1853 - cGP/FcP de 14 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo: 2022/1316287
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde aos servidores na tabela abaixo:

dias Periodo NoMe Matri-
cULa carGo LaU-

do

115 01/03 a 
23/06/2022

dioNElPHo MacHado E 
cUNHa JUNior 57193514/ 1 TEcNico EM GES-

Tao cUlTUral 95195

180 03/07 à 
29/12/2022

Maria iNES do ESPiriTo 
SaNTo foNSEca 3158934/ 1 aSSiSTENTE adMi-

NiSTraTiVo 95202

130 10/04 à 
17/08/2022

SilVaNa dilENE GrEiJal 
NUNES 5893546/ 1 TEcNico dE adM E 

fiNaNcaS 95206

30 11/04 à 
10/05/2022

TaTiaNE aliNE oliVEira 
doS SaNToS 57201937/ 2 TEcNico EM GES-

Tao cUlTUral 95198

360 03/01 à 
28/12/2022

VaNilda MoNTEiro 
PErEira 6120741/ 1 aUXiliar dE SEVi-

coS GEraiS 95196

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 864835

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1311/2022
Pae: 2022/1296081
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
iNiciaÇÃo TEaTral”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1010/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): VaNdilÉia foro da SilVa, inscrito(a) no cPf de nº 
649.746.342-91
Valor total: r$ 2.100,00
data: 17/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1311/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1311/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 17/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 864722
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.

FÉrias
.

Portaria Nº 1852 - 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 aos servidores abaixo relacionados:

MatrÍ-
cULa NoMe carGo PerÍodo 

aQUisitiVo
PerÍodo de 

GoZo

5713390/2 aNa lUcia da lUZ diaS TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

06/06/2021 a 
05/06/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5952212/1 cicilia adalia SoUZa 
liSBoa

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/12/2021 a 
01/12/2022

16/12/2022 a 
14/01/2023

715808/1 ElicEia Maria calado 
BaSToS

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

01/02/2020 a 
31/01/2021

01/12/2022 a 
30/12/2022

6320074/1 irENicE da SilVa GoN-
calVES

TEcNico dE adMiNSi-
Tracao E fiNaNcaS

01/09/2020 a 
31/08/2021

19/12/2022 a 
02/01/2023

57229583/2 lorENa dE faTiMa MiraNda 
alMEida BarroS

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

21/05/2021 a 
20/05/2022

26/12/2022 a 
24/01/2023

57195546/2 MarcElo fErNaNdES 
BraZao

TEcNico EM adMiNiS-
Tracao E fiNaNcaS

20/10/2021 a 
19/10/2022

19/12/2022 a 
17/01/2023

315397/1 Maria daS dorES BaENa 
dE SoUSa

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

28/06/2021 a 
27/06/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

57193519/1 MariNildE cHaVES 
BarBoSa

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

01/02/2021 a 
31/01/2022

20/12/2022 a 
18/01/2023

57193526/1 NElSoN roMEU aMaral dE 
oliVEira JUNior

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

01/02/2020 a 
31/01/2021

05/12/2022 a 
03/01/2023

5899706/ 1 PEdro HENriQUE cardoSo 
BraZ coordENador 25/05/2021 a 

24/05/2022
05/12/2022 a 
03/01/2023

57192496/2 raiMUNdo dioVaNE rodri-
GUES dE frEiTaS

aSSiSTENTE cUl-
TUral

17/03/2021 a 
16/03/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

715662/1 TErEZiNHa Maria dE JESUS 
da coNcEicao liMa BiBlioTEcoNoMiSTa 01/10/2020 a  

30/09/2021

05/12/2022 a 
19/12/2022
01/02/2023 a 
15/02/2023

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 864905
terMo aditiVo: 1º
terMo aditiVo ao coNVÊNio nº 001/2021 – FcP
Pae: 2021/868060
ref.: PaE Nº 2022/757009 (Pai) e 2022/1013271 e 2022/960142 (filHoS)
objeto: alTEraÇÃo do croNoGraMa dE ViGÊNcia do coNVÊNio, fun-
damentada com o disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual 
nº 733 de 13/05/2013, o interesse da CONVENENTE através do Oficio nº 
254/2022 – GaPrES/fUMBEl 
da fundamentação: o presente Termo aditivo encontra amparo legal com o 
disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, 
combinado com a clausula oitava e item 10 da clausula Primeira do con-
vênio celebrado.
da Vigência: o presente instrumento terá NoVo PraZo dE ViGÊNcia a 
contar de 31/10/2022 e termino em 31/04/2023, conforme dispõe o Oficio 
nº 254/2022 – GaPrES/fUMBEl, do referido processo
data da assinatura: 17/10/2022
concedente: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE BElÉM (Nome fantasia: fUNdaÇÃo cUlTU-
ral do MUNiciPio dE BElÉM – fUMBEl), com sede no Município de Be-
lém – Pa, sito à av. Governador Jose Malcher – Sede administrativa Me-
morial dos Povos, nº 295, Bairro de Nazaré, cEP:66.040-281, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 34.847.335/0001 – 61, neste ato representado por seu 
representante legal, o Sr. MicHEl PiNHo SilVa, portador da cédula de 
identidade nº: 002934300100cNH/Pa e inscrito no cPf: 498.700.132-00.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo aditiVo: 1º
terMo aditiVo ao coNVÊNio nº 002/2021 – FcP
Pae: 2021/868399
ref.: PaE Nº 2022/757009 (Pai) e 2022/1013271 e 2022/960142 (filHoS)
objeto: alTEraÇÃo do croNoGraMa dE ViGÊNcia do coNVÊNio, fun-
damentada com o disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual 
nº 733 de 13/05/2013, o interesse da CONVENENTE através do Oficio nº 
254/2022 – GaPrES/fUMBEl 
da fundamentação: o presente Termo aditivo encontra amparo legal com o 
disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, 
combinado com a clausula oitava e item 10 da clausula Primeira do con-
vênio celebrado.
da Vigência: o presente instrumento terá NoVo PraZo dE ViGÊNcia a 
contar de 31/10/2022 e termino em 31/04/2023, conforme dispõe o Oficio 
nº 254/2022 – GaPrES/fUMBEl, do referido processo
data da assinatura: 17/10/2022
concedente: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 

no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE BElÉM (Nome fantasia: fUNdaÇÃo cUlTU-
ral do MUNiciPio dE BElÉM – fUMBEl), com sede no Município de Be-
lém – Pa, sito à av. Governador Jose Malcher – Sede administrativa Me-
morial dos Povos, nº 295, Bairro de Nazaré, cEP:66.040-281, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 34.847.335/0001 – 61, neste ato representado por seu 
representante legal, o Sr. MicHEl PiNHo SilVa, portador da cédula de 
identidade nº: 002934300100cNH/Pa e inscrito no cPf: 498.700.132-00.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo aditiVo: 1º
terMo aditiVo ao coNVÊNio nº 003/2021 – FcP
Pae: 2021/868474
ref.: PaE Nº 2022/757009 (Pai) e 2022/1013271 e 2022/960142 (filHoS)
objeto: alTEraÇÃo do croNoGraMa dE ViGÊNcia do coNVÊNio, fun-
damentada com o disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual 
nº 733 de 13/05/2013, o interesse da CONVENENTE através do Oficio nº 
254/2022 – GaPrES/fUMBEl 
da fundamentação: o presente Termo aditivo encontra amparo legal com o 
disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, 
combinado com a clausula oitava e item 10 da clausula Primeira do con-
vênio celebrado.
da Vigência: o presente instrumento terá NoVo PraZo dE ViGÊNcia a 
contar de 31/10/2022 e termino em 31/04/2023, conforme dispõe o Oficio 
nº 254/2022 – GaPrES/fUMBEl, do referido processo
data da assinatura: 17/10/2022
concedente: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE BElÉM (Nome fantasia: fUNdaÇÃo cUlTU-
ral do MUNiciPio dE BElÉM – fUMBEl), com sede no Município de Be-
lém – Pa, sito à av. Governador Jose Malcher – Sede administrativa Me-
morial dos Povos, nº 295, Bairro de Nazaré, cEP:66.040-281, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 34.847.335/0001 – 61, neste ato representado por seu 
representante legal, o Sr. MicHEl PiNHo SilVa, portador da cédula de 
identidade nº: 002934300100cNH/Pa e inscrito no cPf: 498.700.132-00.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo aditiVo: 1º
terMo aditiVo ao coNVÊNio nº 004/2021 – FcP
Pae: 2021/868525
ref.: PaE Nº 2022/757009 (Pai) e 2022/1013271 e 2022/960142 (filHoS)
objeto: alTEraÇÃo do croNoGraMa dE ViGÊNcia do coNVÊNio, fun-
damentada com o disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual 
nº 733 de 13/05/2013, o interesse da CONVENENTE através do Oficio nº 
254/2022 – GaPrES/fUMBEl 
da fundamentação: o presente Termo aditivo encontra amparo legal com o 
disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, 
combinado com a clausula oitava e item 10 da clausula Primeira do con-
vênio celebrado.
da Vigência: o presente instrumento terá NoVo PraZo dE ViGÊNcia a 
contar de 31/10/2022 e termino em 31/04/2023, conforme dispõe o Oficio 
nº 254/2022 – GaPrES/fUMBEl, do referido processo
data da assinatura: 17/10/2022
concedente: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE BElÉM (Nome fantasia: fUNdaÇÃo cUlTU-
ral do MUNiciPio dE BElÉM – fUMBEl), com sede no Município de Be-
lém – Pa, sito à av. Governador Jose Malcher – Sede administrativa Me-
morial dos Povos, nº 295, Bairro de Nazaré, cEP:66.040-281, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 34.847.335/0001 – 61, neste ato representado por seu 
representante legal, o Sr. MicHEl PiNHo SilVa, portador da cédula de 
identidade nº: 002934300100cNH/Pa e inscrito no cPf: 498.700.132-00.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo aditiVo: 1º
terMo aditiVo ao coNVÊNio nº 005/2021 – FcP
Pae: 2021/868664
ref.: PaE Nº 2022/757009 (Pai) e 2022/1013271 e 2022/960142 (filHoS)
objeto: alTEraÇÃo do croNoGraMa dE ViGÊNcia do coNVÊNio, fun-
damentada com o disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual 
nº 733 de 13/05/2013, o interesse da CONVENENTE através do Oficio nº 
254/2022 – GaPrES/fUMBEl 
da fundamentação: o presente Termo aditivo encontra amparo legal com o 
disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, 
combinado com a clausula oitava e item 10 da clausula Primeira do con-
vênio celebrado.
da Vigência: o presente instrumento terá NoVo PraZo dE ViGÊNcia a 
contar de 31/10/2022 e termino em 31/04/2023, conforme dispõe o Oficio 
nº 254/2022 – GaPrES/fUMBEl, do referido processo
data da assinatura: 17/10/2022
concedente: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE BElÉM (Nome fantasia: fUNdaÇÃo cUlTU-
ral do MUNiciPio dE BElÉM – fUMBEl), com sede no Município de Be-
lém – Pa, sito à av. Governador Jose Malcher – Sede administrativa Me-
morial dos Povos, nº 295, Bairro de Nazaré, cEP:66.040-281, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 34.847.335/0001 – 61, neste ato representado por seu 
representante legal, o Sr. MicHEl PiNHo SilVa, portador da cédula de 
identidade nº: 002934300100cNH/Pa e inscrito no cPf: 498.700.132-00.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo aditiVo: 1º
terMo aditiVo ao coNVÊNio nº 006/2021 – FcP
Pae: 2021/868613
ref.: PaE Nº 2022/757009 (Pai) e 2022/1013271 e 2022/960142 (filHoS)
objeto: alTEraÇÃo do croNoGraMa dE ViGÊNcia do coNVÊNio, fun-
damentada com o disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual 
nº 733 de 13/05/2013, o interesse da CONVENENTE através do Oficio nº 
254/2022 – GaPrES/fUMBEl 
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da fundamentação: o presente Termo aditivo encontra amparo legal com o 
disposto na lei nº 8.666/93 c/c o decreto Estadual nº 733 de 13/05/2013, 
combinado com a clausula oitava e item 10 da clausula Primeira do con-
vênio celebrado.
da Vigência: o presente instrumento terá NoVo PraZo dE ViGÊNcia a 
contar de 31/10/2022 e termino em 31/04/2023, conforme dispõe o Oficio 
nº 254/2022 – GaPrES/fUMBEl, do referido processo
data da assinatura: 17/10/2022
concedente: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE BElÉM (Nome fantasia: fUNdaÇÃo cUlTU-
ral do MUNiciPio dE BElÉM – fUMBEl), com sede no Município de Be-
lém – Pa, sito à av. Governador Jose Malcher – Sede administrativa Me-
morial dos Povos, nº 295, Bairro de Nazaré, cEP:66.040-281, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 34.847.335/0001 – 61, neste ato representado por seu 
representante legal, o Sr. MicHEl PiNHo SilVa, portador da cédula de 
identidade nº: 002934300100cNH/Pa e inscrito no cPf: 498.700.132-00.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 865152
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria de arQ. Nº 1.088/2022-GaB/siNd. 
Belém, 17 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através 
da PorTaria nº 1.644/2021-GaB/SiNd, de 16/11/2021, publicada no doE 
edição nº 34.768 de 17/11/2021.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 
5.810/94, por não restar provada nos autos a existência de elementos 
comprobatórios ensejadores de responsabilização por parte de servidores 
ou ex-servidores desta Secretaria de Estado de Educação;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.089/2022-GaB/Pad 
Belém, 17 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 163/2020-GaB/Pad, de 18/11/2020, 
publicado no doE nº 34.412, de 19/11/2020.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Estadual 
nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em vista 
das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento 
de transgressão, em tese, imputado ao servidor J.M.G., matrícula nº 
54192940-2, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza 
leve, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat. nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.090/2022-GaB/Pad 
Belém, 17 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 381/2018-GaB/Pad, de 28/11/2018, 
publicado no doE nº 33.749, de 29/11/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Estadual 
nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em vista 
das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, imputado à servidora f.r.S.N.c., matrícula nº 
6028578-2, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza 
leve, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat. nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 1.091/2022-GaB/Pads 
Belém, 17 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 380/2022 - GaB/PadS, de 28/03/2022, 
publicada no doE nº 34917, de 01/04/2022;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo coordenador do 
Núcleo Jurídico - aSJUr/SEdUc;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dEclarar NUlidadE ToTal do Processo administrativo disciplinar nº 
380/2022 - GaB/PadS, de 28/03/2022, publicada no doE nº 34917, de 
01/04/2022;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.092/2022-GaB/Pad 
Belém, 17 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
PorTaria nº 22/2021-GaB/Pad, de 13/01/2021, publicada no doE edição 
nº 34.459 de 14/01/2021.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 221, § 1º (primeira parte), da lei 
Estadual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, 
uma vez comprovado nos autos do Processo o óbito do servidor S.T.M., 
matrícula nº 6306969-1, sendo forçoso reconhecer, portanto, que a 
administração Pública perdeu seu direito de punição, por se tratar de uma 
causa extintiva de punibilidade;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 865135
Portaria Nº 20/2022– cesad/sedUc
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, usando da competência 
que lhe foi delegada pelo art. 1º da PorTaria n° 008/2021-gs, de 21 de 
janeiro de 2021, publicado no d.o.e. n° 34.470/2021 de 25/01/2021, em 
consonância com a lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal,
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que consi-
derou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo 
para o qual foram nomeados ̣:

serVidor data de 
eXercÍcio

MatrÍ-
cULa

UNidade
adMiNis-
tratiVa

carGo coN-
ceito

adENilSoN ViEira 
coSTa 11/03/2019 5947942-1 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
adriaNa Maria da 
coSTa loBaTo 02/08/2006 57175285-

1 6ª UrE ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

adriaNE aZEVEdo 
GoMES 17/09/2008 57206493-

1 6ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

aNdrEa coSTa 
criSPiNo 12/03/2019 5913550-2 3ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
aNdrEia rodriGUES 

MariNHo 23/03/2019 5948007-1 6ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

aUricElia araUJo dE 
oliVEira 24/11/2008 57210105-

1 6ª UrE
ESPEcialiSTa 

EM EdUcacao 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

aUriZETE lEoNor da 
SilVa PErEira 07/10/2003 5661919-1 6ª UrE ProfESSor 

claSSE ii
EXcE-

lENTE
criSTiaNE dE Paola 

da SilVa 04/05/2011 5890131-1 14ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

daYMErSoN fErrEira 
araUJo 15/04/2019 5948323-1 3ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
dEYSE doS SaNToS 

foNSEca 18/10/2004 54188139-
1 6ª UrE ProfESSor 

claSSE ii
EXcE-

lENTE
diNaldo da SilVa 

crUZ E crUZ 01/08/2011 5892429-1 2ª UrE SErVENTE EXcE-
lENTE

dUEl cESar dE 
MENdoNca 07/07/2006 5749425-2 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
EllEN JoiSSE fErrEira 

da coSTa 09/04/2019 57214702-
2 3ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
ElSoN JaQUES 

PErEira 14/05/2013 5907064-1 8ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE
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EMErSoN cordEiro 
do NaSciMENTo 05/05/2011 5890040-1 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
faBiola dE faTiMa 
crUZ da coSTa 15/04/2009 54193533-

3 USE 14 ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

GardENia da cUNHa 
ViaNa 21/11/2008 57209125-

1 USE 10 ESPEcialiSTa EM 
EdUcacao claSSE i

EXcE-
lENTE

HElriK da coSTa 
cordEiro 06/03/2019 5928630-2 14ª UrE ProfESSor 

claSSE i BoM

Jairo JUNior SilVa 
NEGrao 07/03/2019 57212471-

2 3ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

Joao dEiVi PErEira 
doS rEiS 16/02/2009 57214411-

1 USE 14 aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo

EXcE-
lENTE

JoSE corrEa Si-
QUEira 08/10/2004 5539706-2 USE 14 ProfESSor 

claSSE ii
EXcE-

lENTE
JoSE riBaMar 

PErEira 10/05/2006 5774888-1 6ª UrE ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

JoSEMar lUiZ da 
SilVa 10/11/2005 5774900-2 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i BoM

JUSciNaldo GoES 
alMEida 05/06/2019 5949102-1 8ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
lUciaNE rodriGUES 

doS SaNToS 12/02/2009 57213671-
1 USE 11 aUXiliar oPEra-

cioNal
EXcE-

lENTE
lUiZ JorGE da SilVa 

rodriGUES 19/10/2004 5775736-2 14ª UrE ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

MaNUEl lUiS diaS 
oliVEira 25/08/2008 57198606-

2 3ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

Marcia alESSaNdra 
dE frEiTaS lEMoS 03/04/2019 5948265-1 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
Maria criSTiNa 

SaNToS 14/07/2006 5742641-2 6ª UrE ProfESSor 
claSSE ii BoM

Maria da coNcEicao 
araUJo BorGES do 

NaSciMENTo
20/11/2006 5749450-2 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE

Maria raiMUNda MElo 
da SilVa 05/11/2010 57234356-

1 7ª UrE
ESPEcialiSTa 

EM EdUcacao 
claSSE ii

BoM

MarilENE PiNHEiro 
caSTro 03/03/2009 57214369-

1 7ª UrE SErVENTE EXcE-
lENTE

MaUro SilVa dE 
oliVEira 19/04/2008 57196951-

1 6ª UrE ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

MicHEl corrEa 
SiQUEira 21/07/2006 57175152-

1 USE 7 ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

NEiVa PaUla SilVa dE 
carValHo BaSToS 25/04/2019 5948755-1 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
NiElMa NaSciMENTo 

doS SaNToS 12/03/2010 57226790-
1 14ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
NilZa Maria SaNTiaGo 

MESQUiTa 13/02/2004 683698-2 1ª UrE ProfESSor 
claSSE ii BoM

PErGENTiNo oliVEira 
SilVa filHo 01/09/2008 5709032-1 6ª UrE ProfESSor 

claSSE ii
EXcE-

lENTE
raiMUNdo EdiVaNdro 

alVES dE VaScoNcEloS 15/05/2019 6403606-1 6ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

raiMUNdo PiNTo lEao 10/07/2003 5812690-2 6ª UrE ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

raiMUNdo WEVErToN 
SilVa TaVarES 05/05/2006 5845238-2 5ª UrE ProfESSor 

claSSE i BoM

raYaNE SilVa E SilVa 10/04/2022 5948347-1 3ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

riValdir PiNTo 
PErEira 16/09/2008 57204331-

1 6ª UrE ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

riVolo dE JESUS 
BacElar 03/04/2019 5948784-1 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i BoM

rUi JoSE PaNarra 
fErrEira BriTo daS 

NEVES
02/02/2007 55588055-

1 USE 7 ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

SilViaNE BaTiSTa 
MiraNda 05/02/2010 57224558-

1 SaEN/SEdE aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo

EXcE-
lENTE

SUEllEN criSTiNa 
Vidal coSTa 11/04/2019 5948331-1 3ª UrE ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
ValTEr ViNiciUS 

PErEira BraNdao 01/04/2019 5939057-2 6ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

VilMa do Socorro 
doS SaNToS SilVa 02/05/2011 54194393-

2 USE 14 ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

WallacE PiNHEiro dE 
alMEida 03/01/2009 57211025-

1 6ª UrE ViGia EXcE-
lENTE

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 17 dE oUTUBro dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 865090

..

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria nº 226/2022-cPsP
Término de vínculo: 01/06/1998
Motivo: Distrato, para fins de regularização funcional.
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: carMEliTa BarBoSa PiNHEiro
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 864646
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

 LiceNÇa saÚde
NoME: SaNdra SUEli fErrEira dE caSTro licENÇa SaÚdE
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 02/01/22 a 30/06/22
MaTrÍcUla: 465135/1  carGo: aSSiST adMiNiSTraTiVo
loTacao: EE dra ESTEr MoUTa/PoNTa dE PEdraS
laUdo MÉdico: 89514

Protocolo: 864890
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 266/2022 - saLe/sedUc, de 14 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Pedro Henrique Simão de Moura, matrícula 
n.º 0845415-2, para atuar como fiscal Titular do convênio de cooperação 
Técnica e financeira nº 049/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc e o Município de Magalhães Barata/Pa, que tem por 
objeto reforma e ampliação da unidade EEEf dr. lameira Bittencourt.
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Junior, 
matrícula n.º 7211250-1, para atuar como fiscal Suplente do convênio 
de cooperação Técnica e financeira nº 049/2022, celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Educação - SEdUc e o Município de Magalhães 
Barata/Pa, que tem por objeto reforma e ampliação da unidade EEEf dr. 
lameira Bittencourt.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar da data da publicação.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 864993
.

errata
.

errata de ProrroGaÇao de LiceNÇa saUde
NoME: aNToNio SoarES NETo
oNde se Le: licENca SaUdE
Leia-se: ProrroGacao dE licENca SaUdE
PUBlicado No doE: 35.152 dE 17/10/2022

Protocolo: 864889
errata ao terMo aditiVo de PraZo do coNtrato Nº 013/2021
Publicado no do n° 35.150 do dia 14 de outubro de 2022
onde se lê: “SEXTo TErMo adiTiVo ao coNTraTo N° 013/2021”
Leia-se: “SÉTiMo TErMo adiTiVo ao coNTraTo N° 013/2021”
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 17 de outubro de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 864959
errata ao Protocolo: 853026

contrato de aquisição nº 168/2022– sedUc/ cooPeratiVa dos 
aGricULtores FaMiLiares de MaritUBa
onde se Lê
item 03 - código 01872-6
item 10 - código 159725-6 (couve-manteiga)
Leia-se:
item 03 - código 018721-6 (alface lisa)
item 10 - código 224833-6 (couve-manteiga)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 864650
errata ao Protocolo: 853099
contrato de aquisição nº 187/2022– SEdUc/ cooPEraTiVa dE EXTraÇÃo 
E dESENVolViMENTo aGrÍcola dE BarcarENa
onde se Lê
item 03 - código 01872-6
item 10 - código 159725-6 (couve-manteiga)
item 12 - código 010236-9 (limão)
Leia-se:
item 03 - código 018721-6 (alface lisa)
item 10 - código 224833-6 (couve-manteiga)
item 12 - código 010482-5 (farinha de tapioca)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 864651
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errata ao Protocolo: 853089
contrato de aquisição nº 183/2022– sedUc/ associaÇÃo de 
Prod. e HortiFrUtiGraNJeiros da GLeBa GUaJarÁ (aPHa)
onde se Lê
item 03 - código 01872-6
item 10 - código 159725-6 (couve-manteiga)
item 12 - código 010236-9 (limão)
Leia-se:
item 03 - código 018721-6 (alface lisa)
item 10 - código 224833-6 (couve-manteiga)
item 12 - código 010482-5 (farinha de tapioca)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 864652
errata ao Protocolo: 853043
contrato de aquisição nº 179/2022– sedUc/ ceNtraL de eXtra-
tiVistas e aGricULtores das reGiÕes MetroPoLitaNa, Ma-
raJÓ e Nordeste do estado do ParÁ
onde se Lê
item 03 - código 01872-6
item 10 - código 159725-6 (couve-manteiga)
Leia-se:
item 03 - código 018721-6 (alface lisa)
item 10 - código 224833-6 (couve-manteiga)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 864653
errata ao Protocolo: 856065
contrato de Locação: nº 190/2022– sedUc/ Londo audo Magno Pantoja
onde se Lê
london audo Magno Pantoja
Leia-se:
londo audo Magno Pantoja
Publicado no doE de nº 35.124 em 22/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 865117
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 7
contrato: 024/2016
objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na rod. augusto 
Montenegro, conjunto residencial Panorama XXi, Qd. 33, n° 18, para o 
funcionamento da EEEf. rainha dos corações – Belém/Pa, para uso da 
Secretaria de Estado de Educação/SEdUc
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do Prazo de Vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: 024/2016 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locadora: Jaci Nascimento de Melo, cPf nº 087.497.282-53, , residente e 
domiciliada na rua São José, s/n, Bairro: cabanagem- cEP:66.625-010, 
Belém/Pa.
data de assinatura: 17/10/2022
Vigência: 15/12/2022 a 14/12/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 865015

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55280/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na 
EScola (PddE 2020/2021/2022) Na EE daS aldEiaS EE PiNoWa, EE fraN-
ciSco roMÃo TEMBÉ, EE iTaPUTir, E doS coMPUTadorES Na 17ª UrE 
ENTrEGUES Por ESTa SEcrETaria EE dioNiSio HaGE rEcEBiMENTo doS 
rEfEridoS MaTEriaiS No SiSPaT/WEB aTUaliZaÇÃo dE SENHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 25/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 2
caPiTao Poco / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
MaTrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 864955
Portaria de diarias No. 55278/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2020/2021/2022) Na EE Profa. Maria da Gloria 
rodriGUES, EE SÃo fraNciSco dE aSSiS, EE ErNESTiNa PErEira 
Maia E rEcEBiMENTo dod rEfEridoS MaTEriaiS No SiSPaT/WEB aTU-
aliZaÇÃo dE SENHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / JacUNda / 25/10/2022 - 25/10/2022 Nº diárias: 0
JacUNda / TailaNdia / 25/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 1
TailaNdia / MoJU / 26/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 1
MoJU / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda SaNToS corrEa
MaTrÍcUla: 345652

cPf: 14211599291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 3945864429

Protocolo: 864952
Portaria de diarias No. 55279/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2020/2021/2022) Na EETEPa, cENTro iNTEGrado 
do BaiXo TocaNTiNS, EE JoÃo BooNEKaMP, rEcEBiMENTo doS rEfE-
ridoS MaTEriaiS No SiSPaT/WEB aTUaliZaÇÃo dE SENHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 25/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 2
caMETa / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo da SilVa MENdES
MaTrÍcUla: 5890593
cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 864953
Portaria de diarias No. 55276/2022
oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ES-
TadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/11/2022 - 07/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / MoNTE alEGrE / 07/11/2022 - 10/11/2022 Nº diárias: 3
MoNTE alEGrE / SaNTarEM / 10/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira
MaTrÍcUla: 5053196
cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 864949
Portaria de diarias No. 55277/2022
oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra faMi-
liar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/11/2022 - 07/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / MoNTE alEGrE / 07/11/2022 - 10/11/2022 Nº diárias: 3
MoNTE alEGrE / SaNTarEM / 10/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo BarroS dE MoraES
MaTrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 864950
Portaria de diarias No. 55281/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2020/2021/2022) E o rEcEBiMENTo doS rEfEridoS 
MaTEriaiS No SiSPaT/WEB aTUaliZaÇÃo dE SENHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 25/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 2
BoNiTo / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
MaTrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 864958
Portaria de diarias No. 55283/2022
oBJETiVo: realizar uma formação sobre letramento e Educação antir-
racista aos professores dos anos finais e Ensino Médio da crE do Novo 
Gama, além de roda de convivência Escola Estadual cívico Militar céu 
azul, em Brasília (df) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSilia / 09/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 2
BraSilia / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lilia criSTiaNE BarBoSa dE MElo
MaTrÍcUla: 57203047
cPf: 61512907200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 864869
Portaria de diarias No. 55282/2022
oBJETiVo: coordenar as atividades de uma formação sobre letramento e 
Educação antirracista aos professores dos anos finais e Ensino Médio da 
crE do Novo Gama, além de roda de convivência Escola Estadual cívico 
Militar céu azul, em Brasília (df).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSilia / 09/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 2
BraSilia / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PriaMo dE carValHo BraNdao
MaTrÍcUla: 57192314
cPf: 37751808268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 864863
Portaria de diarias No. 55292/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, visando instruir Sindicância investigatória 
para o Município de São Geraldo do araguaia, no período de 24/10 à 28/10/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao GEraldo do araGUaia / 24/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 4
Sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº di-
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árias: 0.5
NoME: aNdrEY coSTa aBoiM
MaTrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 864859
Portaria de diarias No. 55284/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 21/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo HENriQUE MoNTEiro Maia
MaTrÍcUla: 5890077
cPf: 81726414272
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 864749
Portaria de diarias No. 55286/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 21/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao VicENTE fariaS do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5951392
cPf: 53023676291
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 864758
Portaria de diarias No. 55287/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 21/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNa KElY da SilVa GalVao liMa
MaTrÍcUla: 57203990
cPf: 65776640210
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 864759
Portaria de diarias No. 55288/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 21/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio aNToNio BarBoSa liSBoa
MaTrÍcUla: 57173666
cPf: 65890620215
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 864761
Portaria de diarias No. 55289/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 21/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl fraNciSco dE arGolo corrEa
MaTrÍcUla: 57210752
cPf: 23556420287
carGo/fUNÇÃo: VicE-dir.dE UNid.EScolar / dirEcao
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 864764
Portaria de diarias No. 55285/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 21/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EddiE JoSE dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 5957254
cPf: 00231059256
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 864754
Portaria de diarias No. 55290/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 21/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raMiro rodriGUES BarBoSa

MaTrÍcUla: 57202261
cPf: 69008841215
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 864766
Portaria de diarias No. 55291/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 21/10/2022 - 22/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 22/10/2022 - 22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioMar PaTricio dE alMEida
MaTrÍcUla: 57198104
cPf: 45142181204
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 864768
Portaria de diarias No. 55294/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/21/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa/BElEM 2/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marilia PENa corrEa
MaTrÍcUla: 5823455
cPf: 42403685291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865073
Portaria de diarias No. 55302/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/21/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo TaVarES coSTa
MaTrÍcUla: 57232074
cPf: 65019865249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865061
Portaria de diarias No. 55293/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/21/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS aNdrE BEZErra lEiTE
MaTrÍcUla: 57188414
cPf: 61988847249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865056
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 907/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 22 XiNGUara
MUNicÍPio: XiNGUara
cPf: 46970843149
NoME: laZaro BorBa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6312837
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 2.016,60 / SErViÇo - r$ 2.016,60
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 908/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 21 ParaUaPEBaS
MUNicÍPio: ParaUaPEBaS
cPf: 94378258315
NoME: KaTiUScia coElHo da SilVa
MaTrÍcUla: 57194711
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 2.867,24 / SErViÇo - r$ 2.867,24
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 909/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 18 MaE do rio
MUNicÍPio: MaE do rio
cPf: 13659464287
NoME: EliaNE cordEiro da SilVa
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MaTrÍcUla: 337382
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 3.528,18 / SErViÇo - r$ 3.528,19
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 910/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 17 caPiTao Poco
MUNicÍPio: caPiTao Poco
cPf: 89199987287
NoME: roBSoN cHriSTiE lacErda SiQUEira
MaTrÍcUla: 57198415
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 1.893,75 / SErViÇo - r$ 1.893,75
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 911/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 16 TUcUrUi
MUNicÍPio: TUcUrUi
cPf: 74109677220
NoME: flaVio SoUSa caridadE
MaTrÍcUla: 5896572
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 2.248,05 / SErViÇo - r$ 2.248,05
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 912/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 15 coNcEicao do araGUaia
MUNicÍPio: coNcEicao do araGUaia
cPf: 59431652234
NoME: iNGrid fiGUEirEdo dE caSTro
MaTrÍcUla: 5801451
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 2.394,60 / SErViÇo - r$ 2.394,60
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 913/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 14 caPaNEMa
MUNicÍPio: caPaNEMa
cPf: 61017965234
NoME: Maria EliETE PiNTo da SilVa
MaTrÍcUla: 5901769
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 4.747,83 / SErViÇo - r$ 4.747,84
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 914/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 13 BrEVES
MUNicÍPio: BrEVES
cPf: 52654907287
NoME: JEffErSoN NoGUEira oToNi
MaTrÍcUla: 57210357
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 4.137,60 / SErViÇo - r$ 4.137,60
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
 torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLi-
cada No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMes-
tre /2022 - 915/2022
 PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 12 iTaiTUBa
MUNicÍPio: iTaiTUBa
cPf: 41435095200
NoME: JoSE dE riBaMar alMEida E SilVa
MaTrÍcUla: 5544823
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 3.331,35 / SErViÇo - r$ 3.331,35
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234

torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 916/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 11 SaNTa iZaBEl do Para
MUNicÍPio: SaNTa iSaBEl do Para
cPf: 26430517268
NoME: roSilEia do Socorro GUiMaraES da SilVa
MaTrÍcUla: 5467217
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 4.062,78 / SErViÇo - r$ 4.062,79
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 917/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 10 alTaMira
MUNicÍPio: alTaMira
cPf: 42663997234
NoME: Edir SilVa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 54190897
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 3.598,95 / SErViÇo - r$ 3.598,95
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 918/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 09 MaracaNa
MUNicÍPio: MaracaNa
cPf: 44859465253
NoME: WilZa Maria dE PiNHo MoraES
MaTrÍcUla: 5272483
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 1.983,90 / SErViÇo - r$ 1.983,90
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 919/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 08 caSTaNHal
MUNicÍPio: caSTaNHal
cPf: 69447870244
NoME: claUdia rEGiNa BEZErra fErrEira
MaTrÍcUla: 57234112
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 6.532,20 / SErViÇo - r$ 6.532,20
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 920/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 07 oBidoS
MUNicÍPio: oBidoS
cPf: 72428309234
NoME: aNa claUdia SarraZiN dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57233388
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 4.001,40 / SErViÇo - r$ 4.001,40
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 921/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 06 MoNTE alEGrE
MUNicÍPio: MoNTE alEGrE
cPf: 56507321249
NoME: EliNEUSa dE SoUSa Sadalla NEri
MaTrÍcUla: 5899913
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 3.200,66 / SErViÇo - r$ 3.200,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 922/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 05 SaNTarEM
MUNicÍPio: SaNTarEM
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cPf: 33908435234
NoME: fraNciSco dE aSSiS do NaSciMENTo coSTa
MaTrÍcUla: 5772281
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 5.498,51 / SErViÇo - r$ 5.498,52
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 923/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 04 MaraBa
MUNicÍPio: MaraBa
cPf: 49056549200
NoME: MaGNo rodriGUES BarroS
MaTrÍcUla: 5822548
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 4.799,26 / SErViÇo - r$ 4.799,26
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 924/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 03 aBaETETUBa
MUNicÍPio: aBaETETUBa
cPf: 47755156249
NoME: EliEl BaTiSTa BarBoSa
MaTrÍcUla: 5909732
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 8.021,25 / SErViÇo - r$ 8.021,25
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234
torNar seM eFeito a Portaria de FUNdo rotatiVo, PUBLica-
da No ioePa Nº 35.102 do dia 02/09/2022 , 2º QUadriMestre 
/2022 - 925/2022
PraZo dE aPlicaÇÃo: 45 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
carGo/fUNÇÃo: dirETor(a) da UrE 02 caMETa
MUNicÍPio: caMETa
cPf: 27995984200
NoME: MaNUEl riBaMar da SilVa fariaS
MaTrÍcUla: 6330452
foNTE dE rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa: 3339030 - coNSUMo E 3339036 - SP fÍSica
Valor: coNSUMo - r$ 3.581,66 / SErViÇo - r$ 3.581,67
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao
cPf: 57671389234

Protocolo: 864936
.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.:9051/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1250468/2022
designar JoSÉ EdUardo dE aNdradE caNdido, Matrícula nº 
57224554/1, assistente administrativo, para responder pela função de 
Grupo i-fG4/ccfoP, durante o impedimento do titular, nos períodos de 
01/07/2022 a 29/08/2022 e de 30/08/2022 a 28/10/2022.
caNcElar a licENÇa dE iNTErESSE ParTicUlar
Portaria nº.:8850/2022 de 14/10/2022
cancelar, a contar de 16/09/2022, a licença para Tratar de interesse 
Particular,concedida atraves da PorTaria nº 3222/2022 de 19/04/2022, 
da servidora loUiSE MillENE coUTo PiNTo, matricula nº 5901924/1, 
fonoaudiologo, lotada no departamento de Educação Especial/Belém.
Portaria nº.:9058/2022 de 14/10/2022
cancelar, a contar de 01/10/2022, a licença para Tratar de interesse 
Particular,concedida atraves da PorTaria nº 5835/2022 de 23/06/2022, 
do servidor alcYMar PiNTo doS SaNToS, matricula nº 57224165/1, 
assistente administrativo, lotado na divisão de lotação/Belém.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.9017/2022 de 13/10/2022
Nome:caTariNa laBoUrE coSTa SErra
Matrícula:761516/1cargo:Servente
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:29/10/22 a 27/12/22
Triênios:01/08/16 a 31/07/19
Portaria nº.9066/2022 de 13/10/2022
Nome:ENildo caNTUario caValcaNTE
Matrícula:6303234/1cargo:Escrev.datil.
lotação:EEEf Moradores da Terra firme/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:01/09/96 a 31/08/99
Portaria nº.8980/2022 de 13/10/2022
Nome:Maria dE faTiMa frEiTaS PiNHEiro
Matrícula:103764/3cargo:Professor
lotação:EEEfM Jorn. romulo Maiorana/ananindeua
Período:01/11/20 a 30/12/20
Triênios:12/02/10 a 11/02/13

Portaria nº.9067/2022 de 13/10/2022
Nome:MarcoS PaNToJa loBaTo
Matrícula:54191552/3cargo:Tecn. Em G de infra EStrutura
lotação:assessoria de rede fisica/Belém
Período:03/11/22 a 02/12/22
Triênios:10/10/12 a 09/10/15
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria nº.:555/2022 de 19/09/2022
Nome: SUElY BEZErra GoMES
Matrícula:57214865/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof onesima Pereira de Barros/Santarem
Portaria nº.:558/2022 de 26/09/2022
Nome: dircEU aMoEdo SilVa
Matrícula:5749697/2 Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:5 UrE/Santarem
Portaria nº.:534/2022 de 18/08/2022
Nome: JoSE orlaNdo GaMBoa BaTiSTa
Matrícula:6329578/2 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarem
Portaria nº.:536/2022 de 18/08/2022
Nome: aNGEla SUElY Sa Maia
Matrícula:57208420/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria nº.:535/2022 de 18/08/2022
Nome: aNa Maria coSTa rEGo
Matrícula:57208889/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE São felipe/Santarem
Portaria nº.:495/2022 de 01/08/2022
Nome: ValBENicia MarTiNS fErraZ
Matrícula:57208472/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarem
Portaria nº.:481/2022 de 28/07/2022
Nome: roSaNa do Socorro liMa dE aNdradE
Matrícula:5809436/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE felisbelo Jaguar Sussuarana/Santarem
Portaria nº.:482/2022 de 29/07/2022
Nome: aNdrEa Maria da SilVa GUiMaraES
Matrícula:57210503/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE frei othmar/Santarem
Portaria nº.:483/2022 de 28/07/2022
Nome: roSilda PErPETUa liMa dE aNdradE
Matrícula:5209153/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE frei othmar/Santarem
Portaria nº.:451/2022 de 21/07/2022
Nome: aNToNia JoSilENE dE SoUSa PirES
Matrícula:57234389/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade: 5 UrE/Santarem
Portaria nº.:452/2022 de 21/07/2022
Nome: BarBara caNdida MENdES da SilVa oliVEira
Matrícula:57234422/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:5 UrE/Santarem
Portaria nº.:478/2022 de 27/07/2022
Nome: raiMUNdo JadSoN GalVao da SilVa
Matrícula:57217798/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE frei ambrosio/Santarem
Portaria nº.:479/2022 de 19/09/2022
Nome: aNToNio cordoVil diNiZ
Matrícula:272930/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE felisbelo Jaguar Sussuarana/Santarem
Portaria nº.:480/2022 de 28/07/2022
Nome: caSSaNdra dEEa diNiZ da coSTa
Matrícula:5810159/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE felisbelo Jaguar Sussuarana/Santarem
Portaria nº.:489/2022 de 01/08/2022
Nome: EMilcE diNiZ da SilVa
Matrícula:57208907/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Julia Passarinho/Santarem
Portaria nº.:490/2022 de 01/08/2022
Nome: JoSE dE alENcar GodiNHo GUiMaraES
Matrícula:57208433/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Julia Passarinho/Santarem
Portaria nº.:491/2022 de 01/08/2022
Nome: JoSE fiGUEirEdo SilVa
Matrícula:227919/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Julia Passarinho/Santarem
Portaria nº.:492/2022 de 01/08/2022
Nome: aUrEa cElia froTa MoNTEiro do aMaral
Matrícula:57209536/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarem
Portaria nº.:498/2022 de 01/08/2022
Nome: aNToNia araUJo MiraNda
Matrícula:57200737/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE N Srª de Guadalupe/Santarem
Portaria nº.:486/2022 de 28/07/2022
Nome: JUSSara SilVa dE alMEida
Matrícula:57225028/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEJose de alencar/Santarem
Portaria nº.:450/2022 de 21/07/2022
Nome: alciNdo MoiSES PiNHo dE SoUSa
Matrícula:5547954/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:5 UrE/Santarem
Portaria nº.:488/2022 de 01/08/2022
Nome: ElaiNE PiNTo dE SoUSa
Matrícula:57208428/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Julia Passarinho/Santarem
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Portaria nº.:455/2022 de 25/07/2022
Nome: Maria roSiEdiNa MoTa
Matrícula:57214615/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EE aluizio lopes Martins/Santarem
Portaria nº.:456/2022 de 25/07/2022
Nome: faTiMa criSTiNa da coSTa MiraNda
Matrícula:5902580/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE alvaro adolfo da Silva/Santarem
Portaria nº.:494/2022 de 01/08/2022
Nome: SiMara BErNardES lEMoS
Matrícula:6321002/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarem
Portaria nº.:496/2022 de 01/08/2022
Nome: adriaNa carla aMaZoNaS PENa
Matrícula:5902148/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarem
Portaria nº.:507/2022 de 01/08/2022
Nome: rEGiNa lUcia dE SoUSa
Matrícula:57208986/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc São francisco/Santarem
Portaria nº.:508/2022 de 01/08/2022
Nome: Maria HErMiNia do aMaral rEGo
Matrícula:5669600/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc São francisco/Santarem
Portaria nº.:453/2022 de 21/07/2022
Nome: daNiEla SiMoNE BarroSo PErEira
Matrícula:54180969/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE almiranre Soares dutra/Santarem
Portaria nº.:454/2022 de 21/07/2022
Nome: SaNdra MoNica oliVEira dE SoUSa
Matrícula:57208476/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE almirante Soares dutra/Santarem
Portaria nº.:493/2022 de 01/08/2022
Nome: JoSE carloS SilVa dE MESQUiTa
Matrícula:5772176/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarem
Portaria nº.:504/2022 de 01/08/2022
Nome: riVEliNo lacErda cardoSo
Matrícula:57208897/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Placido de castro/Santarem
Portaria nº.:505/2022 de 01/08/2022
Nome: MarilENE da SilVa coSTa
Matrícula:57208520/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE rio Tapajos/Santarem
Portaria nº.:506/2022 de 01/08/2022
Nome: MarcoS MoUra GENTil
Matrícula:57208439/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE São fElipe/Santarem
Portaria nº.:515/2022 de 01/08/2022
Nome: NaZarE Socorro caETaNo da SilVa
Matrícula:57234387/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Wilson dias da Silva/Santarem
Portaria nº.:499/2022 de 01/08/2022
Nome: Marcia liGia XaViEr BElo
Matrícula:57210472/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE N Srª de Guadalupe/Santarem
Portaria nº.:500/2022 de 01/08/2022
Nome: roBSoN EMaNUEl BENTES MoTa
Matrícula:57224269/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª onesima Pereira de Barros/Santarem
Portaria nº.:9022/2022 de 14/10/2022
Nome: GYSElE do Socorro PiMENTEl alVES
Matrícula:5901054/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2021
Unidade:EE Virginia alves da cunha/Belém
Portaria nº.:9023/2022 de 14/10/2022
Nome: fraNciSco J G doS SaNToS
Matrícula:733482/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.:9024/2022 de 14/10/2022
Nome: daNiElla GaBriEla da coSTa MiraNda
Matrícula:7060132/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.:9025/2022 de 14/10/2022
Nome: iVaNETE PaES frEiTaS
Matrícula:80845315/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci
Portaria nº.:9026/2022 de 14/10/2022
Nome: ViViaNE do Socorro MorEira coSTa
Matrícula:57212082/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belém
Portaria nº.:9027/2022 de 14/10/2022
Nome: SaNdro roBErTo raMoS fErro
Matrícula:57214524/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belém
Portaria nº.:9028/2022 de 14/10/2022
Nome: Karla loBaTo TEiXEira
Matrícula:57208869/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Esther Bandeira Gomes/Belém
Portaria nº.:9029/2022 de 14/10/2022
Nome: JoSiaNE do Socorro GoNÇalVES ViEira
Matrícula:57209246/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua
Portaria nº.:9030/2022 de 14/10/2022
Nome: lUciaNa MariNHo GUSMao
Matrícula:5901943/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém

Portaria nº.:256/2022 de 09/09/2022
Nome: criSTiaNo do Socorro oliVEira TaVarES
Matrícula:57234787/1 Período:13/12/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria nº.:255/2022 de 09/09/2022
Nome: iScarlETH SUEllEM aMaral coSTa
Matrícula:5953203/1 Período:13/12/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria nº.:254/2022 de 09/09/2022
Nome:HEMENa do Socorro GoMES Maia
Matrícula:5897492/1 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Juliao Bertoldo de castro/Bagre
Portaria nº.:264/2022 de 09/09/2022
Nome: rENaTo rodriGUES dE MiraNda
Matrícula:57215346/1 Período:27/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:270/2022 de 12/09/2022
Nome: EliElToN SoUZa da cUNHa
Matrícula:5896763/1 Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Santo agostinho/Breves
Portaria nº.:263/2022 de 09/09/2022
Nome: fraNciValdo BraBo alVES
Matrícula:57211655/1 Período:27/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:262/2022 de 09/09/2022
Nome: fraNcirNEY PErEira coSTa
Matrícula:57234221/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria camar Paes/Breves
Portaria nº.:260/2022 de 09/09/2022
Nome: cHiarEllY aGUiar carNEiro
Matrícula:57223482/2 Período:06/12/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria camara Paes/Breves
Portaria nº.:257/2022 de 09/09/2022
Nome: EdiValdo MorEira dE oliVEira
Matrícula:57234399/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria nº.:258/2022 de 09/09/2022
Nome: Marilia dE liMa frEiTaS
Matrícula:57234362/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel da Vera cruz/curralinho
Portaria nº.:250/2022 de 08/09/2022
Nome: SHirlEY daNiElE GaMa alVES
Matrícula:57211439/1 Período:20/12/22 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria nº.:249/2022 de 08/09/2022
Nome: lUiZ afoNSo BraNdao dE oliVEira
Matrícula:2052741/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves
Portaria nº.:248/2022 de 08/09/2022
Nome: BENEdira aUXiliadora ciriNo da SilVa
Matrícula:5776040/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves
Portaria nº.:251/2022 de 08/09/2022
Nome: rENaTa rodriGUES dE BriTo
Matrícula:57211669/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria nº.:172/2022 de 21/09/2022
Nome: roSa NUNES dE SoUSa
Matrícula:57234386/1 Período:16/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Jose Wilson Pereira leite/conc. do araguaia
Portaria nº.:9044/2022 de 14/10/2022
Nome: MilENa BESSa coSTa
Matrícula:57196394/2 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9043/2022 de 14/10/2022
Nome: rENaTa da coSTa loPES BraSil
Matrícula:57208608/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9047/2022 de 14/10/2022
Nome: ErNESTiNa GUilHErME da SilVa
Matrícula:753071/1 Período:13/12/22 à 11/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de registro e Movimentação de Pessoal/Belém
Portaria nº.:9042/2022 de 14/10/2022
Nome: Waldocir da SilVa fErrEira
Matrícula:456098/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimonio Mobiliario/Belém
Portaria nº.:9048/2022 de 14/10/2022
Nome: GiValdo da cUNHa oliVEira
Matrícula:406910/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:9045/2022 de 14/10/2022
Nome: GidEoN TaVarES diaS
Matrícula:182583/1 Período:20/01/23 à 18/02/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.:9041/2022 de 14/10/2022
Nome: fraNciSco JoSE do NaSciMENTo
Matrícula:349984/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de controle de Estoque/Belém
Portaria nº.:9062/2022 de 14/10/2022
Nome:claUdia Marcia diaS SilVa
Matrícula:5838371/2Período:12/09/21 à 26/09/21Exercício:2019
Unidade:EE.Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:9063/2022 de 14/10/2022
Nome:claUdia Marcia diaS SilVa
Matrícula:5838371/2Período:27/09/21 à 10/11/21Exercício:2020
Unidade:EE.Marechal cordeiro de farias/Belém
Portaria nº.:9064/2022 de 14/10/2022
Nome:claUdia Marcia diaS SilVa
Matrícula:5838371/2Período:11/11/21 à 10/12/21Exercício:2021
Unidade:EE.Marechal cordeiro de farias/Belém
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Portaria nº.:9049/2022 de 14/10/2022
Nome:cEcilia Maria TaVarES diaS
Matrícula:5354480/1Período:07/10/22 à 05/11/22Exercício:2022
Unidade:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:501/2022 de 01/08/2022
Nome:JEaN EllEN MadUro BoUillET
Matrícula:5449669/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Pedro alvares cabral/Santarém
Portaria nº.:502/2022 de 01/08/2022
Nome:WaldENira SaNToS GUiMarÃES
Matrícula:269883/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Pedro alvares cabral/Santarém
Portaria nº.:510/2022 de 01/08/2022
Nome:GrEicE JUrEMa dE frEiTaS GocH
Matrícula:57210924/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Terezinha rodrigues de Jesus/Santarém
Portaria nº.:511/2022 de 01/08/2022
Nome:lUcENil da rocHa PErEira
Matrícula:57208970/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Terezinha rodrigues de Jesus/Santarém
Portaria nº.:512/2022 de 01/08/2022
Nome:SoNia Maria liMa dE oliVEira
Matrícula:5749611/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Terezinha rodrigues de Jesus/Santarém
Portaria nº.:513/2022 de 01/08/2022
Nome:JaNaiNa BorGES coNcEiÇÃo
Matrícula:57210512/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Waldemar Maues/Belterra
Portaria nº.:514/2022 de 01/08/2022
Nome:Maria oliVEira doS SaNToS
Matrícula:57210447/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Wilson dias da fonseca/Santarém
Portaria nº.:463/2022 de 26/07/2022
Nome:SUSaNE MarQUES da SilVa
Matrícula:5549604/3Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém
Portaria nº.:523/2022 de 03/08/2022
Nome:MarlUcE SaNToS dE PiNHo
Matrícula:3196208/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém
Portaria nº.:509/2022 de 01/08/2022
Nome:PaTricia SilVa XaViEr
Matrícula:57208452/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc. São raimundo/Santarém
Portaria nº.:470/2022 de 26/07/2022
Nome:diNalda TaPaJoS da SilVa
Matrícula:57234231/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. dom Tiago ryan/Santarém
Portaria nº.:764/2022 de 26/09/2022
Nome:TaNia cEcilia ViEira coElHo
Matrícula:57208182/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rotary club de castanha/Santarém
Portaria nº.:981/2022 de 25/08/2022
Nome:roSa irENE PErEira dE oliVEira
Matrícula:57209742/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mª das Merces de oliveira conor/castanhal
Portaria nº.:760/2022 de 24/08/2022
Nome:NaYara SilVa doS SaNToS
Matrícula:57209647/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf,José Botelho de Souza/sta Maria do Pará
Portaria nº.:593/2022 de 16/05/2022
Nome:Maria ErilEUda MarQUES dE SoUZa
Matrícula:57209693/1Período:29/12/22 à 11/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEf.dr., laureno francisco alves e Melo/castanhal
Portaria nº.:206/2022 de 21/09/2022
Nome:clEoNicE GoMES dEMETrio
Matrícula:5241901/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria nº.:205/2022 de 21/09/2022
Nome:Marcia PaTricia SoUSa doS SaNToS
Matrícula:57210369/1Período:13/12/22 à 26/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.ducilla almeida do Nascimento/altamira
Portaria nº.:202/2022 de 15/09/2022
Nome:aParEcida dE faTiMa fErrEira PErEira
Matrícula:6310117/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:10ª UrE/altamira
Portaria nº.:197/2022 de 08/08/2022
Nome:MariNalda dE alMEida
Matrícula:57214235/1Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:10ª UrE/altamira
Portaria nº.:195/2022 de 06/09/2022
Nome:fraNciSca oSValdiNa da SilVa E SilVa
Matrícula:5547024/2Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.dairce Pedrosa Torres/altamira
Portaria nº.:192/2022 de 02/09/2022
Nome:WaldEcY alVES MENdoNÇa da GaMa
Matrícula:57210923/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Padre Eurico/Vitoria do Xingu
Portaria nº.:191/2022 de 01/09/2022
Nome:ElENilSoN dE alMEida rioS
Matrícula:57212257/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.francisca Gomes dos Santos/Medicilandia

Portaria nº.:181/2022 de 12/08/2022
Nome:PaBlo caMPoS PErEira
Matrícula:57194696/1Período:15/12/22 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. dom Pedro i/altamira
Portaria nº.:186/2022 de 22/08/2022
Nome:Maria EliSa riBEiro
Matrícula:57224442/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Melvin Jones/Uruara
Portaria nº.:203/2022 de 16/09/2022
Nome:EUVaNir BarBoSa da SilVa E SilVa
Matrícula:57213177/1Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.dairce Pedrosa Torres/altamira
Portaria nº.:278/2022 de 16/09/2022
Nome:SEBaSTiÃo PalHETa da SilVa
Matrícula:5897490/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gerson Peres/Breves
Portaria nº.:277/2022 de 16/09/2022
Nome:iZaUrilENo dE liMa laUriNHo
Matrícula:5896514/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria nº.:276/2022 de 16/09/2022
Nome:JoÃo PaUlo riBEiro WaNZElar
Matrícula:57234427/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria nº.:275/2022 de 14/09/2022
Nome:Maria GorETE PaSTaNHa da SilVa
Matrícula:57222641/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Marcilio dias/Gurupa
Portaria nº.:253/2022 de 09/09/2022
Nome:aNdrEia dEiSE SoarES falcÃo
Matrícula:5897033/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Gerson Peres/Braves
Portaria nº.:252/2022 de 09/09/2022
Nome:EMErSoN frEiTaS da cUNHa
Matrícula:57211190/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Maria Elizete fona Nunes/Breves
Portaria nº.:268/2022 de 15/09/2022
Nome:SUSaNE MarVÃo carNEiro
Matrícula:57209464/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. rui Barbosa/anajas
Portaria nº.:266/2022 de 15/09/2022
Nome:aldairES do Socorro cHaVES dE oliVEira
Matrícula:5902083/1Período:13/12/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prado lopes/curralinho
Portaria nº.:272/2022 de 12/09/2022
Nome:MaNoEl EVaNGEliSTa da SilVa
Matrícula:5896509/1Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Santo agostinho/Breves
Portaria nº.:271/2022 de 12/09/2022
Nome:JoNilSoN MorEira da coSTa
Matrícula:5901300/1Período:13/12/22 à 26/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Santo agostinho/Breves
Portaria nº.:269/2022 de 12/09/2022
Nome:aMarildo da SilVa ladiSlaU
Matrícula:57234220/1Período:06/12/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Santo agostinho/Breves
Portaria nº.:267/2022 de 15/09/2022
Nome:PaUlo SENa loPES
Matrícula:57211637/1Período:06/12/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prado lopes/curralinho
Portaria nº.:055/2022 de 08/09/2022
Nome: odilENE NEVES alcaNTara
Matrícula:5902821/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEM. Marluce Massariol/Parauapebas
Portaria nº.:065/2022 de 14/06/2022
Nome:lUZia HElENa dE oliVEira
Matrícula:57209550/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº luis Magno araujo/Parauapebas
Portaria nº.:080/2022 de 06/09/2022
Nome:EriKa da SilVa MUNiZ MEdrado
Matrícula:57209529/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2020
Unidade:EEEM. Marluce Massariol de Souza/Parauapebas
Portaria nº.:082/2022 de 14/09/2022
Nome:arÃo MarQUES da SilVa
Matrícula:57222709/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Euclydes figueiredo/Parauapebas
Portaria nº.:083/2022 de 20/09/2022
Nome:lUiZ carloS MiraNda
Matrícula:5902043/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:21ª UrE/Parauapebas
Portaria nº.:084/2022 de 22/09/2022
Nome:ValdEJaN dE Sá doS SaNToS
Matrícula:57208807/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. irmã dulce/Parauapebas
Portaria nº.:085/2022 de 26/09/2022
Nome:ciPriaNo SaNTaNa aNdradE
Matrícula:57209938/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2021
Unidade:21ª UrE/Parauapebas
Portaria nº.:086/2022 de 30/09/2022
Nome:lorENa do Socorro caSTro SaNToS
Matrícula:5901543/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. irmã laura de Martins carvalho/canaã dos carajas
Portaria nº.:087/2022 de 03/10/2022
Nome:JoNaS adriaNo SErrÃo Garcia
Matrícula:57210645/1 Período:21/12/22 à 19/01/23Exercício:2020
Unidade:EEEM. Gonçalves dias/Paraupebas
Portaria nº.:088/2022 de 06/10/2022
Nome: MilToN GoMES dE liMa
Matrícula:57209031/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Eduardo angelim/Parauapebas
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Portaria nº.:500/2022 de 16/08/2022
Nome: EliZaBETE dE liMa SilVa
Matrícula:57210605/1 Período:16/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Bertoldo Nunes/Vigia
Portaria nº.:501/2022 de 16/08/2022
Nome:JEaN carloS coSTa MoraES
Matrícula:57211582/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Bertoldo Nunes/Vigia
Portaria nº.:504/2022 de 17/08/2022
Nome:aMarildo dE alMEida raBElo
Matrícula:5896492/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria nº.:505/2022 de 17/08/2022
Nome: EVErToN ZacariaS MoNTEiro SoEiro
Matrícula: 5896392/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria nº.:506/2022 de 17/08/2022
Nome:fraNcENildo fErrEira BarroS
Matrícula:5896395/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria nº.:507/2022 de 17/08/2022
Nome:JacirEMa dE JESUS BaraTa da SilVa
Matrícula: 57210461/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria nº.:508/2022 de 17/08/2022
Nome:NildirENE SoarES da SilVa
Matrícula:5684706/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria nº.:509/2022 de 17/08/2022
Nome:NUBia BEcKMaN SoarES
Matrícula:57234151/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria nº.:510/2022 de 17/08/2022
Nome:iVaNa do Socorro MoNTEiro SiQUEira
Matrícula:57210465/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Profª Ester Nunes Bibas/Vigia
Portaria nº.:511/2022 de 17/08/2022
Nome:criciaNo PaSSoS doS aNJoS
Matrícula:57234146/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Penha longa/Vigia
Portaria nº.:457/2022 de 27/09/2022
Nome: Maria VirGiNia foNSEca doS SaNToS
Matrícula: 5188547/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2020
Unidade:EE. Guajarina Menezes da Silva/São João de Pirabas
Portaria nº.:466/2022 de 29/09/2022
Nome: aNTÔNia TaMirES da coSTa
Matrícula:5896420/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre angelo Moretti/ourem
Portaria nº.:467/2022 de 29/09/2022
Nome: BENEdiTa SaNTa BriGida dE SoUZa
Matrícula:57210655/1 Período:28/12/22 à 26/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dr. Miguel de Santa Brigida/Salinopólis
Portaria nº.:468/2022 de 29/09/2022
Nome:BrUNo SilVa doS SaNToS
Matrícula: 57213427/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. des. augusto olimpio/Salinopólis
Portaria nº.:470/2022 de 29/09/2022
Nome:EdSoM fErrEira fErrEira
Matrícula:5896323/1 Período:02/12/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. dr. Santa Brigida/Salinopólis
Portaria nº.:471/2022 de 29/09/2022
Nome: EdY laENE
Matrícula:5896071/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Padre antônio Vieira/ourém
Portaria nº.:472/2022 de 29/09/2022
Nome:Eladio dE SalES cHaVES
Matrícula:6029191/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dom João Vi/capanema
Portaria nº.:9053/2022 de 14/10/2022
Nome: dENiSE aNTÔNia do Socorro raMoS da foNSEca
Matrícula:57210314/1 Período:26/11/22 à 09/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.José Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.:9054/2022 de 14/10/2022
Nome: clEdNEY MEdEiroS alcaNTara
Matrícula:5824869/4 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2019
Unidade:EEEf. Pedro Marques de Mesquita/ananindeua
Portaria nº.:9055/2022 de 14/10/2022
Nome:rENaTo carloS SilVa dE oliVEira
Matrícula:5196833/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presid. castelo Branco/Belém
Portaria nº.:9056/2022 de 14/10/2022
Nome:SiMoNE doS rEiS MarQUES da SilVa
Matrícula:57196989/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. Profª Norma Morhy/Belém
Portaria Nº.:9057/2022 de 14/10/2022
Nome: fraNciSca SoarES aMoEdo
Matrícula:5358043/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. João carlos Batista/ananindeua
Portaria nº.:022/2022 de 06/10/2022
Nome:BENEdiTo coSTa MaGNo
Matrícula:5893651/1 Período:15/11/22 à 14/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:548/2022 de 27/09/2022
Nome: claYToN alaN PiNHEiro dE oliVEira
Matrícula:57210766/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. João Paulo ii/Vigia
Portaria nº.:584/2022 de 04/10/2022
Nome: KaTia cilENE NoBrE dE liMa
Matrícula:57196479/1 Período:28/12/22 à 26/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. casa da amizade/Bragança

Portaria nº.:589/2022 de 04/10/2022
Nome: TaTiaNa do Socorro coUTiNHo rEiS
Matrícula:57214422/2 Período:09/12/22 à 07/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. casa da amizade/Bragança
Portaria nº.:252/2022 de 11/10/2022
Nome:PEdro EGUiBErTo doS rEiS
Matrícula:57216639/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:cEEJa Profª Tereza donato/Marabá
Portaria nº.:480/2022 de 11/10/2022
Nome:MaYara cUNHa aNdradE
Matrícula:57214686/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. dr. Gaspar Vianna/Marabá
Portaria nº.:498/2022 de 31/08/2022
Nome: JEoVa PErEira
Matrícula:445398/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Plinio Pinheiro/Marabá
Portaria nº.:195/2022 de 27/09/2022
Nome:aUricÉlia araÚJo dE oliVEira
Matrícula:57210105/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº José agostinho Guerra/almerim
Portaria nº.:209/2022 de 13/10/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo araÚJo B.do NaSciMENTo
Matrícula:5749450/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº José agostinho Guerra/almerim
Portaria nº.:210/2022 de 13/10/2022
Nome: EliElMa da SilVa caMPoS
Matrícula:57208368/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.:223/2022 de 13/10/2022
Nome: Maria ESTEliTa Garcia
Matrícula:5902173/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. doutor Jorge Hage/alenquer
Portaria nº.:520/2022 de 10/10/2022
Nome: clEdiNEi oliVEira da SilVa
Matrícula:57210452/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. dr. fábio luz/Tome-açu
Portaria nº.:521/2022 de 13/08/2022
Nome:Maria claUdETE SoUSa dE BriTo
Matrícula:57210412/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. antônio lemos/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:522/2022 de 10/10/2022
Nome: EMEriTa GraÇa do NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57234045/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. antônio lemos/Stª izabel do Pará
Portaria nº.:03/2022 de 11/10/2022
Nome: JUcilEidE BarroS do NaSciMENTo
Matrícula:5900156/1 Período:16/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Pe. Vitaliano Maria Vari/capitão Poço
Portaria nº.:123/2022 de 04/10/2022
Nome: EdilZa MoTa rEiS
Matrícula: 5950922/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EiEf anexo itaputyr/capitão Poco
Portaria nº.:124/2022 de 04/10/2022
Nome:rEGiaNY lUcia liMa dE Maria da SilVa
Matrícula:57234004/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:126/2022 de 06/10/2022
Nome: VaNdErlENE foNSEca foNTElES
Matrícula:57210410/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Pe. Vitaliano Maria Vari/capitão Poço
Portaria Nº.:129/2022 de 06/10/2022
Nome: iVaNia aGUiar do NaSciMENTo
Matrícula:57208242/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Pe. Vitaliano Maria Vari/capitão Poço
Portaria nº.:130/2022 de 06/10/2022
Nome:Maria cirENE alMEida dE oliVEira
Matrícula:57208263/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Pe. Vitaliano Maria Vari/capitão Poço
Portaria nº.:131/2022 de 06/10/2022
Nome:Maria lUcia BorGES da SilVa
Matrícula:649414/2 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Pe. Vitaliano Maria Vari/capitão Poço
Portaria nº.:133/2022 de 11/10/2022
Nome:WalTo lEiTE doS SaNToS
Matrícula:54182800/2 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:134/2022 de 11/10/2022
Nome: raiMUNdo rEiNaldo BarroS MoUra
Matrícula:57208235/1 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:135/2022 de 11/10/2022
Nome:lUcElYS rEiS dE SoUSa
Matrícula:57208254/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:136/2022 de 11/10/2022
Nome:PoliaNa liMa MESQUiTa
Matrícula:57208248/1 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:122/2022 de 04/10/2022
Nome: adair coNcEiÇÃo SaNToS TEMBÉ
Matrícula:5896820/2 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EiEf anexo itaputyr/capitão Poço
Portaria nº.:170/2022 de 21/09/2022
Nome:lUciEl aUGUSTo da SilVa
Matrícula:57208746/1 Período:16/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.José Wilson Pereira leite/conceição do araguaia
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Portaria nº.:168/2022 de 15/09/2022
Nome:MarlÚcia liMa daNTaS
Matrícula:57208753/1 Período:20/12/22 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. frei Gil de Vila Nova/conceição do araguaia
Portaria nº.:162/2022 de 15/09/2022
Nome:MarilENE alMEida E SoUZa arrifaNo
Matrícula: 57208756/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Braulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria nº.:163/2022 de 15/09/2022
Nome: NaTaNaEl BiSPo doS SaNToS
Matrícula:57214214/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Braulia Gurjão/conceição do araguaia
Portaria nº.:164/2022 de 15/09/2022
Nome:MariNa alVES BriTo
Matrícula:57210329/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:15ª UrE/conceição do araguaia
Portaria nº.:193/2022 de 21/09/2022
Nome:UdilENE dE SoUZa PiMENTEl
Matrícula:5896552/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria nº.:183/2022 de 09/09/2022
Nome:daNUTa alBUQUErQUE MacEdo
Matrícula:5896570/1Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:16ª UrE/Tucuruí
Portaria nº.:187/2022 de 09/09/2022
Nome:JoSilENE PErEira do carMo dE SoUZa
Matrícula:5896542/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. rui Barbosa/Tucuruí
Portaria nº.:185/2022 de 09/09/2022
Nome:Elda coSTa do NaSciMENTo
Matrícula:57209697/1 Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Simão Jacinto dos reis/Tucuruí
Portaria nº.:182/2022 de 08/09/2022
Nome: roSiValdo doS SaNToS da SilVa
Matrícula:5910529/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. José lourenço/Breu Branco
Portaria nº.:1782022 de 08/09/2022
Nome: MaNoEl MiraNda NETo
Matrícula:57214115/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEM.dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí
Portaria nº.:181/2022 de 08/09/2022
Nome: raNiErES SilVa ViEira
Matrícula:8401036/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria nº.:157/2022 de 08/09/2022
Nome:fErNaNdo SilVa doS SaNToS
Matrícula:5953213/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Marci Sebastião Nunes(anexo ii)Breu Branco
Portaria nº.:180/2022 de 08/09/2022
Nome:VErUSa dE alMEida lEal
Matrícula:57234065/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí
Portaria nº.:175/2022 de 08/09/2022
Nome: aUZir alMEida rEiS
Matrícula:57234051/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. José lourenço/Breu Branco
Portaria nº.:176/2022 de 08/09/2022
Nome: JUcilENE doS SaNToS fErrEira
Matrícula:5896535/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí
Portaria nº.:191/2022 de 19/09/2022
Nome:Maria dE fáTiMa VEiGa da SilVa
Matrícula:57208474/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rui Barbosa/Tucuruí
Portaria nº.:9046/2022 de 14/10/2022
Nome: GirliaNE coSTa MoraES
Matrícula:57234105/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. dr. otavio Meira Sede Vinc/Benevide
Portaria nº.:089/2022 de 06/10/2022
Nome:aNa Maria SoUSa SaNToS
Matrícula:5844142/3 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2015
Unidade:EEEM. Eduardo angelim Sede/Parauapebas
retiFicar
Portaria nº.:9050/2022 de 14/10/2022
Retificar na PORTARIA nº 007871/2020 de 20/10/2020, que concedeu 45 
dias de férias regulamentares, o período de 01/12/2020 de 14/01/2021 para 
31/05/2021 a 14/07/2021, referente ao exercicio de 2020, da servidora 
HEBE NEidE alVES BorGES, matricula nº 57208545/1, Especialista em 
Educação, lotada na EEEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua.
Portaria nº.:9068/2022 de 14/10/2022
Retificar na PORTARIA nº 008375/2022 de 22/09/2022, que concedeu 30 
dias de férias regulamentares, o período de 03/11/2022 a 02/12/2022 para 
14/11/2022 a 13/12/2022,referente ao exercício de 2022, do servidor MaX 
cHarlES lEal fraGoSo, matrícula nº 5902674/1, Técnico em Gestão 
Publica,lotado na divisão de assistência ao Servidor/Belém.
TorNar SEM EfEiTo
Portaria nº.: 9061/2022 de 14/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 8849/2022 de 06/10/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 27/10/2021 a 10/12/2021, a servidora 
claUdia Marcia diaS SilVa matricula nº 5838371/2, Professor, lotada 
na EE.Marechal cordeiro de farias/Belém, referente ao exercício de 2021.

Portaria nº.: 9060/2022 de 14/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 8848/2022 de 06/10/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 12/09/2021 a 26/10/2021, a servidora 
claUdia Marcia diaS SilVa matricula nº 5838371/2, Professor, lotada 
na EE.Marechal cordeiro de farias/Belém, referente ao exercício de 2020.
Portaria nº.: 9021/2022 de 14/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 8405/2022 de 23/09/2022, que concedeu 
30 dias de férias, no período de 31/10/2022 a 29/11/2022, a servidora 
ElciaNE SaNToS SilVa matricula nº 57219535/3, Professor, lotada na 
EE.Prof. Esther Bandeira Gomes/Belém, referente ao exercício de 2021.
Portaria nº.:9065/2022 de 14/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 8569/2022 de 30/09/2022, que 
concedeu 180 dias de licença maternidade, a servidora caMila roBErTa 
lUZ dE QUEiroZ GoUVEa,matricula 5935286/1,Professor,lotada na EE dr 
Padua costa Sede/Santa Barbara do Pará, em virtude de duplicidade de 
PorTarias.

Protocolo: 865055
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2022/782255
dispensa de licitação: 056/2022-Nlic/SEdUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a Prado aluguel e co-
mércio de imóveis ltda.
objeto: locação de imóvel para funcionamento da EEEfM rUi BarBo-
Sa e 2ª UNidadE SEdUc Na EScola. Pertencente a Prado alUGUEl 
E coMÉrcio dE iMÓVEiS lTda, sob o cNPJ: 04.253.159/0001-79, para 
funcionamento da EEEfM rUi BarBoSa e 2ª UNidadE SEdUc Na EScola.
Valor Mensal: r$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais)
Valor anual: r$ 343.200,00 (trezentos e quarenta e três mil e duzentos reais). 
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 17/10/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 056/2022-NLic/sedUc 
Processo principal N.º 2022/782255
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base n a 
MaNifESTaÇÃo JUrÍdica  nº 1624/2022 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 17 de outubro de 2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 865146

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor a Pedido
Protocolo: 2022/1117959 
Portaria N° 4278/22, de 14 de outubro de 2022
rEMoVEr, a pedido, o(a) servidor(a) ElZiaNE alVES da SilVa MorEira, 
id. funcional n° 55208225/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, da 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, para a NEcad/Pro-
Grad a contar de 21.09.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/1117959
Portaria N° 4277/22, de 14 de outubro de 2022
rEMoVEr, a pedido, o(a) servidor(a) roSiMEirE riBEiro TEiXEira, id. 
funcional n° 5632609/ 3, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B, da NE-
cad/ProGrad, para a coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS 
ii, a contar de 21.09.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864966
ProrroGaÇÃo de desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1259673
Portaria N° 4255/22, de 13 de outubro de 2022.
ProrroGar a PorTaria nº 1879/20, de 13 de outubro de 2020, d.o.E 
34.374 de 15 de outubro de 2020 que designou o servidor WaNdErSoN 
alEXaNdrE da SilVa QUiNTo, id. funcional: 5924640/ 2, cargo de 
ProfESSor aSSiSTENTE, para assumir a função de coordENador do 
cUrSo dE BacHarElado EM ENGENHaria dE SofTWarE (BES) até 18 
de agosto de 2023.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864979
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sUBstitUiÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1244385
Portaria N° 4275/22, de 14 de outubro de 2022
dESiGNar a servidora Gloria Maria fariaS da rocHa, id funcional nº 
492086/ 4, no cargo de ProfESSor aUXiliar, para responder pela Pró
-reitoria de Graduação, código GEP-daS-011.5, no período de 01/11/2022 
a 30/11/2022, em substituição o titular que estará afastado por férias 
regulamentares.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864974
recoLocaÇÃo
Protocolo: 2022/1025569
Portaria N° 4303/22, de 17 de outubro de 2022.
rEcolocar, Kaio ViNiciUS PaiVa alBarado, nomeado através da 
PorTaria n° 4018/22 de 27.09.2022, publicada no d.o.E nº 35.136 de 
30.09.2022, cargo de ProfESSor aUXiliar i - 40H, Para a ÚlTiMa 
colocaÇÃo dENTrE oS claSSificadoS do referido cargo, referente ao 
concurso Público realizado pelo Edital nº 74/2019.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/1025569
Portaria N° 4304/22, de 17 de outubro de 2022.
rEcolocar, adElENE MENEZES PorTEla BaNdEira, cargo de ProfES-
Sor aUXiliar i - 40H, Para a ÚlTiMa colocaÇÃo dENTrE oS claSSi-
ficadoS do referido cargo, referente ao concurso Público realizado pelo 
Edital nº 74/2019.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864991
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- 
editaL Nº 074/2019
Protocolo: 2022/1025569
Portaria N° 4301/22, de 17 de outubro de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos: TaYa-
NE MoUra MarTiNS, para exercer o cargo de ProfESSor aUXiliar i - 40H, na 
área de conhecimento: fundamentos Teóricos e Metodológicos da Enfermagem; 
Enfermagem comunitária, lotado (a) no campus de altamira / dENc.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/1025569
Portaria N° 4302/22, de 17 de outubro de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos: Ja-
NETE dE oliVEira BriaNa, para exercer o cargo de ProfESSor aUXiliar i 
- 40H, na área de conhecimento: fundamentos Teóricos e Metodológicos da En-
fermagem; Enfermagem comunitária, lotado (a) no campus de altamira / dENc.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864987
ProrroGaÇÃo de cessÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1158215 
Portaria N° 4259/22, de 13 de outubro de 2022
ProrroGar a cESSÃo, para a casa civil, a servidora lUciENE BorGES 
TaVarES, id. funcional nº 5134633-3, cargo de ProfESSor adJUNTo i – 40 
HoraS, com ônus ao cessionário, no período de 01.01.2023 a 31.12.2023.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864982
ProrroGaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para cUrso de 
PÓsGradUaÇÃo
Protocolo: 2022/399474
Portaria N° 4236/22, de 13 de outubro de 2022.
ProrroGar, o afastamento iNTEGral do servidor EdUardo HENriQUE 
BaSToS MoTTa, id. funcional nº 55589921/ 2, cargo de ProfESSor aS-
SiSTENTE iV– TidE, lotado no dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciEN-
ciaS fiSioloGicaS, para participar do Programa de doUTorado EM Eco-
logia e Saúde ambiental, pela Universidade fernando Pessoa (Portugal), no 
período de 31.07.2022 a 30.07.2023, coM BolSa ESTadUal.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864984
.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2021/1464592 
Portaria N° 4283 /22, de 17 de outubro de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) VaNia lUcia NoroNHa caValcaNTE, id. 
funcional nº 5794137/ 2, cargo de ProfESSor adJUNTo iV, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE SaUdE coMUNiTaria, 60 (sessenta) dias de li-
cença Prêmio, referente ao triênio de 03.07.2012 a 02.07.2015, no período 
de 03.11.2022 a 01.01.2023.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2021/1464592 
Portaria N° 4284/22, de 17 de outubro de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) VaNia lUcia NoroNHa caValcaNTE, 
id. funcional nº 5794137/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo iV, no(a) 
dEParTaMENTo dE SaUdE coMUNiTaria, goze de 30 (trinta) dias restantes 
de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 2877, de 24.09.2018, referente 
ao triênio de 03.07.2009 a 02.07.2012, no período de 04.10.2022 a 02.11.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864957

.

errata
.

errata ao editaL N° 083/2022 – UePa
Processo seLetiVo esPecÍFico Para o iNGresso No cUrso de LiceN-
ciatUra iNtercULtUraL iNdÍGeNa-ProGraMa ForMa ParÁ 2023
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Gradu-
ação, torna pública a rETificaÇÃo no anexo ii - cronograma do Edi-
tal 083/2022 – UEPA, conforme especificado a seguir:
aNeXo ii - croNoGraMa
oNde se LÊ:

aTiVidadE daTa
Divulgação do resultado final do processo 17/10/2022

Período de Matrícula 24 a 26/10/2022

Leia-se:

aTiVidadE daTa
resultado Preliminar da Pontuação da Prova de redação e da Entrevista 17/10/2022

recurso ao resultado Preliminar da Pontuação da Prova de redação e da Entrevista 18 e 19/10/2022
Resultado dos recursos e Resultado definitivo do Processo Seletivo 21/10/2022

Período de Matrícula 26 a 28/10/2022

Belém, 17 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 864643
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 27/2021-UePa
PaE Nº 2022/1217509-UEPa
PaE oriGiNário Nº 2021/148215-UEPa
Nº TErMo: 1
claSSificaÇÃo: obra
daTa dE aSSiNaTUra: 14.10.2022
MoTiVo: Prorrogação de vigência.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência do contrato n° 27/2021-UEPa
Valor do TErMo adiTiVo XXXX
iNÍcio da ViGÊNcia: 16/10/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 15/12/2022
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
fUNcioNal ProGraMáTica: XXXXXX
ElEMENTo dE dESPESa: XXXXXX
foNTE dE rEcUrSo: XXXX
coNTraTado
EMPrESa: alfa E oMEGa coNSTrUTora
SErViÇoS EirElli.
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ nº º 31.391.809/0001-15
ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro no 4300, Torre Norte,
Sala 206 N
Bairro: Bairro Parque Verde
cidadE: Belém-Pa
Uf: Pa
cEP: 66.635-110
ordENador
NoME: ilMa PaSTaNa fErrEira - reitora em Exercício

Protocolo: 864946
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N°4297/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor TiTUlar
Nome: aNa irENE alVES dE oliVEira
Matrícula funcional: 729680/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0669008564
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4298/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor adJUNTo
Nome: laNa claUdia MacEdo da SilVa
Matrícula funcional: 54188979/ 1
Valor: r$ 900,00
Prog. de Trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008795
339039_ r$ 900,00
ordenador responsável
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 864893
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.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1289620
Portaria N° 4286/22, de 17 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa KElY MarTiNS da SilVa, id.funcional 
nº 6320503/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 3,5 (três e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé Miri/Pa, no período de 
08/11/2022 a 11/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1280872
Portaria N° 4287/22, de 17 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) faBio roGErio GoMES forTUNaTo, id.fun-
cional nº 80015706/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 3,5 (três e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa, no 
período de 10/11/2022 a 13/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1289585
Portaria N° 4288/22, de 17 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, 3,5 (três e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município igarapé Miri/Pa, no período 
de 08/11/2022 a 11/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1313366
Portaria N° 4289/22, de 17 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcEllY dE fiGUEirEdo MENdoNca, id.
funcional nº 5956975/ 1, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) di-
rEToria dE adMiNiSTracao dE SErVico, 0,5 (meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município Barcarena/Pa, no período de 
20/10/2022 a 20/10/2022, para fiscalização de obra.
Protocolo: 2022/1281994
Portaria N° 4291/22, de 17 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) KrYcia rENaTa da rocHa coNcEicao, id.fun-
cional nº 5928730/ 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 os discentes.
Protocolo: 2022/1293281
Portaria N° 4292/22, de 17 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa GorETTi NoVaES coUTiNHo MoUra, id.
funcional nº 7565463/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) coor-
dENadoria dE cEriMoNial E EVENToS, 1,5 (uma e meia) diária, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa, no período de 
25/10/2022 a 26/10/2022, para organização e execução de cerimonial.
Protocolo: 2022/1288528
Portaria N° 4295/22, de 17 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa JUlia SoarES da SilVa BarBoSa, id.
funcional nº 57193188/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 10,5 (dez e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa, no período de 02/11/2022 a 12/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1190002
Portaria N° 4296/22, de 17 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) WEBEr da SilVa MoTa, id.funcional nº 
54189228/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 20,5 (vinte 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
conceição do araguaia/Pa, no período de 01/12/2022 a 21/12/2022, para 
ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1282823
Portaria N° 4299/22, de 17 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE fErNaNdo PErEira lEal, id.funcional 
nº 5895283/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caSTaNHal, 24,5 (vinte e quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de castanhal/Pa ao município Barcarena/Pa, no período de 
07/11/2022 a 01/12/2022, para ministrar disciplina.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 864797

.

.

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares
Protocolo: 2022/1244385 
Portaria N° 4274/22, de 14 de outubro de 2022
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor EdNalVo 
aPoSTolo caMPoS, id. funcional nº 54188840/ 1, cargo de ProfESSor 
adJUNTo, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022, referente ao período 
aquisitivo de 2021/2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 864969

..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1443/2022 – cGP/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 disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o
Processo nº. 2022/1216900
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio no período de 16/11/2022 a
15/12/2022, correspondente ao triênio de 22/12/2017 a 26/07/2022, para 
a servidora,
daniela arede coelho, Matrícula nº 5895692/2, ocupante do cargo de Psi-
cólogo, lotado no abrigo Socorro Gabriel.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 13 de
outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1
Portaria Nº 1441/2022 – cGP/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 disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o
Processo nº. 2022/1279309
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio no período de 01/11/2022 a
30/11/2022, correspondente ao triênio de 03/02/2018 a 06/09/2022, para 
a servidora, Mylene forte e Silva Pradella, Matrícula nº 54196495/1, ocu-
pante do cargo de assistente Social, lotado na daS.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1
Portaria Nº 1445/2022 – cGP/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 disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o Processo nº. 2022/1260985
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio no período de 07/11/2022 a
06/12/2022, correspondente ao triênio de 22/03/2004 a 21/03/2007, para 
o servidor adilson Jairo carvalho lobato, Matrícula nº 3191818/1, ocupan-
te do cargo de agente administrativo, lotado na daS.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1
Portaria Nº 1438/2022 – cGP/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 disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o Processo nº. 2022/1297823
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio no período de 07/11/2022 a
06/12/2022, correspondente ao triênio de 01/04/2004 a 31/03/2007, para 
o servidora, Guilherme dias Marques, Matrícula nº 3220680/1, ocupante 
do cargo de Servente, lotado na drccP.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1
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Portaria Nº 1449/2022 – cGP/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 disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o
Processo nº. 2022/1305449
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio no período de 16/11/2022 a
15/12/2022, correspondente ao triênio de 05/05/2011 a 04/05/2014, para 
a servidora andressa Borba Santos, Matrícula nº 5889843/1, ocupante do 
cargo de assistente de desenvolvimento Social, lotado na daf.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1
Portaria Nº 1451/2022 – cGP/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 disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o
Processo nº. 2022/1307501
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio no período de 03/11/2022 a
02/12/2022, correspondente ao triênio de 09/11/2014 a 08/11/2017, para 
a servidora Maria de fátima fernandes fonseca, Matrícula nº 8093296/2, 
ocupante do cargo de assistente Social, lotado na daS.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1
Portaria Nº 1452/2022 – cGP/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 disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o Processo nº. 2022/1306253
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio no período de 
14/11/2022 a 12/01/2023, correspondente ao triênio de 08/05/1997 a 
07/05/2000, para o servidor Pedro antônio alves Brasil feitosa, Matrícula 
nº 3221911/1, ocupante do cargo de Monitor, lotado na Sine/castanhal.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1
Portaria Nº 1450/2022 – cGP/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 disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o Processo nº. 2022/1306636
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio no período de 03/11/2022 a
02/12/2022, correspondente ao triênio de 13/01/2015 a 12/01/2018, 
para a servidora Maria roZETE alEXaNdriNo dE MoraES, Matrícula nº 
5842190/3, ocupante do cargo de Pedagogo, lotado no Sine/Parauapebas.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1
Portaria Nº 1457/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
ProcESSo: 2022/1320970
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 16/11/2022 
a 15/12/2022, correspondente aos triênios de: 01/07/1995 a 30/06/1998, 
para a servidora, lindanor celina Brito do rosário, Matrícula nº.36609/1, 
carGo: de agente administrativo, lotada na GEcoN, desta SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
14 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 865094

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1447/2022 – cGP/seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso das atri-
buições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 – SEaSTEr de 
28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o disposto no art. 98 da lei n°. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o Processo nº. 2022/1313959
r E S o l V E:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade no período 
de 05/10/2022 a 02/04/2023, para a servidora, lilian corrêa arnaud ara-
gão, matrícula 5899662/2, ocupante do cargo Gerente, lotada na Gdi no 
Órgão da SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Matrícula nº 5945803/1

Protocolo: 865129
.

errata
.

Portaria Nº 1417/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
Processo: 2022/1164515
errata
onde se lê:
NoME: GaBriEla GoNSalVES coElHo
MaTricUla: 55209261
carGo: TEc.ENfErMaGEM
Leia-se:
NoME: GaBriEla GoNcalVES coElHo
MaTricUla: 5967645/ 1
carGo: ENfErMEiro
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 809/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/ 740780
errata
onde se lê: 13 à 17/12/2022.
Leia-se: 29/11/2022 à 03/11/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1268/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1157818
errata
onde se lê: 12/09/2022 a 12/10/2022.
Leia-se: 12/09/2022 a 11/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1379/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022,
publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
Processo: 2022/1230051
errata
onde se lê: 24/10/2022 a 21/12/2022;
Leia-se: 24/10/2022 a 21/01/2023;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 865089
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

13º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 74/2005/seter
objeto: prorrogação de vigência por mais 07 meses.
Vigência: 23/05/2022 à  22/12/2022.
data da assinatura: 20/05/2022
funcional Programática: 43.101.08.244.1505.8398
Natureza da despesa: 3390.36
fonte: 0101
ação detalhada: 201.373
Valor Mensal: r$12.000,00
Valor Global: r$84.000,00
contratado: raimundo Benedito Mota Sá
Endereço: rua Prainha, nº 186, Marambaia, Belém/Pa.
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 865092
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1467/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1257929
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 5.745,15 (cinco Mil Se-
tecentos e Quarenta e cinco reais e Quinze centavos), em favor do (a) 
Servidor (a), carlos felipe Mota Bordalo, Matricula nº 80845516/3, cPf: 
675.533.112-00, para implementação de Serviços integrados à Pessoa 
com Deficiência.
87101- 08.242.1505.8861 0107 233.296 3390 30
dESPESa: : Material de consumo : 339030 r$
5.745,15,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1
Portaria N° 1465/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1282223
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 200,00 (duzentos re-
ais), em favor do (a) Servidor (a), Elizabete dos Santos Marques, Matricula 
nº 54186053/2, cPf: 987.701.284-72, para atender despesas de pronto 
pagamento que não podem ser subordinadas ao processo normal de apli-
cação.
87101- 08.244.1505.8863 0107 186.881 3390 33
dESPESa: : Material de consumo : 339033 r$
200,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
17 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1
Portaria N° 1453/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo n° 2022/1295500
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de : r$ 1.000,00 (UM Mil 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), antônio cosmo rocha aranha, cargo 
Vigia, N° de matricula 3193551, cPf:100.961.402-91,coM oBJETiVo dE  
ealizar algumas manutenções,
como a compra de fechaduras e cadeados para portas de entrada e sanfo-
nadas, a fim de melhorar a segurança DO ABRO DE IMIGRANTES.
43101- 08.122.1297.8338 0101 :189.517
dESPESa: 339030 r$ 1.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 oUTUBro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 865100

.

diÁria
.

Portaria Nº 1468/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1219330
rESolVE:
autorizar o pagamento de 12 e ½ (doZE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria de lourdes Santos Moura, Mat. 5759811/7, cargo Gerente, que se 
deslocará para os Municípios de São caetano de odivelas/Pa, curuçá/Pa, 
Marapanim/Pa, Terra alta/Pa, São francisco do Pará/Pa, Santarém Novo/Pa 
Nova Timboteua/Pa, capanema/Pa,São João de Pirabas/Pa,Primavera/Pa,-
Quatipuru/Pa,augusto corrêa/Pa,Bragança/Pa,ourém/Pa,Garrafão do Norte/
Pa,irituia/Pa,Mãe do rio/Pa,aurora do Pará/Pa,São Miguel do Guamá/Pa,São 
domingos do capim/Pa,acará/Pa, abaetetuba/Pa, Benevides/Pa, no período 
de 24/10 a 05/11/2022 para Monitoramento e fiscalização com adesivação 
dos Veículos adquiridos com recursos do convênio 802186/2014, conforme 
Notificação 02/2022 do Ministério da Cidadania. Cujo o motorista Marcelo 
Barros Santiago, Mat. 54195628/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 17 de
outubro 2022
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1459/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1310662
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
camila da Silva Santos, Mat.5946670/1, cargo assessor, que se deslo-
cará no trecho Belém/Pa, para florianópolis/Sc, no período de 25/10 a 
29/10/2022 para Participar do evento de Marketing e Vendas da américa 
latina - rd SUMMiT 2022, a ser realizado no período de 26 a 28 de outubro 
de 2022, em florianópolis/Sc, vista a necessidade em adquiri o embasa-
mento teórico necessário para a execução positiva das atividades relacio-
nadas à produção de conteúdo estratégicos e comunicação institucional.
Classificação Orçamentária:
08.128.1508.8887 0101006357 260.029 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Socia
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1458/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1317372
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
Warlisson de oliveira castro, cPf: 553.677.982-68, cargo conselheiro 
EstadualSuplente, Wellinton abreu Miranda, cPf: 025.809.752-33, car-
go conselheiro Estadual – Suplente e José ocean Nunes rodrigues, cPf: 
482.084.422-91, cargo conselheiro Estadual – Suplente, que se desloca-
rão para os Municípios de Mojuí dos campos/Santarém/Pa para Belém/
Pa, no período de 15/11 a 19/11/2022, para Participar da Posse dos novos 
Conselheiros, Reunião Ordinária do CEAS e Oficina aos novos Conselheiros.
retroage a 14.10.2022
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Socia
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 830/2022 – seaster - rePUBLicaÇÃo
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
considerando o Processo nº 2022/747686
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
dEiSE araÚJo da SilVa,54195016/1, Sociólogo, lidia aMÉlia dE araU-
Jo rodriGUES, 54195923/1, assistente Social, Maria JoSÉ da coSTa
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PErEira,3211886/1, auxiliar Técnico, MarlENE do Socorro corrÊa
MoNTEiro,54192686/1, assistente Social, que se deslocara para ao mu-
nicípio de redenção/Pa no período de 03/07 a 10/07/2022 com objetivo 
de capacitação de Trabalhadores do SUaS,SiNaSa e SiSaN e aNdErSoN 
MacEdo da SilVa, 57224957/ 2, Motorista, que irá conduzir o veículo com 
os técnicos da daScPSB/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
14 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1456/2022 – seaster - rePUBLicaÇÃo
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
considerando o Processo nº 2022/1282146
rESolVE:
autorizar o pagamento de 16 e ½ (dEZESSEiS e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
a Elizabete dos Santos Marques, matrícula 54186053/2, cPf 98770128472, 
que se deslocará para Município de Pau d’arco, Xinguara e redenção no 
período de 31/10/2022 a 16/11/2022, objetivo da viagem É apoio técnico 
aos serviços da Proteção social básica para o desenvolvimento das ações/
atividades em consonância com as normativas do SUaS.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
14 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1454/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1310332
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 (dUaS ) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
Sr. Valdo diViNo da SilVa filHo, matrícula nº 5945803/1, Secretá-
rio da SEaSTEr, em exercício, Sr. MarcoS fláVio do roSário riBEi-
ro, Motorista, matrícula nº 5938895/2, Sr. GUilHErME aUGUSTo dE 
alMEida carPEGGiaNi, assessor Especial i, matrícula nº 5946562/2, 
PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, assessor de Gabinete, matrí-
cula nº 5946524/3 e Srª. THaiS WÉllida liMa da crUZ, matrícula nº 
6403410/2, assistente administrativo, que se deslocarão aos municípios 
de castanhal e São francisco do Pará, para acompanhamento do Programa 
de Qualificação no período de 13/10 à 15/10/2022.
rETroaGE a 12/10/2022
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
14 de oUTUBro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 865097

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1442/2022 – GaBs/seaster
disPÕe soBre a sUBstitUiÇÃo dos MeMBros da coMissÃo 
Para iMPLaNtaÇÃo e GestÃo do Pae
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.
considerando o PaE nº 2022/512683
r E S o l V E:
SUBSTiTUir os servidores relacionados abaixo da comissão e Gestão do 
PaE: liliaN corrÊa arNaUd araGÃo, matrícula 5899662/2, substituída 
por lUciaNE rEPolHo ViEira, matrícula 5763720/ 2 como Gestora do 
PaE; lUciaNE rEPolHo ViEira, matrícula 5763720/ 2, substituída por e 
Socorro dE Maria loPES frEirE, matrícula 5431530/ 2 na atuação de 
cogestora do PaE; registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
Processo: 2022/931899
errata distrato de coNtrato teMPorÁrio - NÚMero do coNtrato
037/2022
onde se lê: carGo: TEcNico EM GESTao PUBlica;
daTa do diSTraTo: 30/06/2022;
Leia-se: carGo: aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social – cUidador dE 
idoSo;
daTa do diSTraTo: 01/07/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de Setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1446/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
considerando o PaE nº 2022/1282622
r E S o l V E:
iNTErroMPEr a contar de 05/10/2022, as férias da servidora lUciaNE 
rEPolHo ViEira, matricula 5763720/ 2, concedida pela PorTaria nº 
1069/2022 – SEaSTEr, publicada no doE/Pa Nº35.073 de 08/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1440/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.,
conforme o PaE nº 2022/1309847
rESolVE:
TraNSfErir as férias do servidor JoSE lUiZ MoraES GoMES, matricula 
3193128/
1, concedida pela PorTaria 1221/2022 – SEaSTEr de 05/09/2022, de 
01/10 a 30/10/2022
para 17/10/2022 a 15/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1439/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.,
conforme o PaE nº 2022/1313314
rESolVE:
TraNSfErir as férias da servidora Maria da coNcEicao ValE dE SoUZa,
matricula 3255590/ 1, concedida pela PorTaria 1406 /2022 – SEaSTEr 
de 01/06/2022,
de 03/11 a 02/12/2022 para 01/03/2023 a 30/03/2023.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 865086
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo 27/2022 . Parecer JUrÍdico: 
Nº239/2022-ProJUr/FasePa
data da assinatura: 14 de oUTUBro de 2022; Vigência: 17/10/2022 a 
16/10/2023.
Justificativa: fornecimento diário de refeições destinadas aos socioeducan-
dos custodiados pela fundação de atendimento Socioeducativo do Pará – 
faSEPa, servidores plantonistas que atuam nas Unidades de atendimento 
Socioeducativo – UaSES e familiares visitantes de adolescentes que cum-
prem medidas socioeducativas pelo período de 12 meses.
Valor ToTal do coNTraTo: r$11.059.680,00 (onze milhões, cinquenta 
e nove mil seiscentos e oitenta reais).
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dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 680201 fonte: 0101000000
Programa de Trabalho: 08.243.1505.8392; 08.243.1505.8393; 
08.243.1505.8394 e 08.243.1505.8864.  Elemento de despesa: 339039.
contratado: EXPrESS aliMENToS – coZiNHa iNdUSTrial EirEli, esta-
belecida na Passagem São Paulo i, N9 02,  bairro distrito industrial, ana-
nindeua-Pa, cEP: 67.035-440, cNPJ nº 18.580.303/0001-96.
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 864827

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

desPacHo de HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/ 523205)
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 16/2022 – faSEPa, que tem por objeto a contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviço referente à execução 
de Serviços Hidrossanitários a serem executados de forma contínua nas 
Unidades da faSEPa, bem como considerando a manifestação da comissão 
de controle interno, resolve:
i – HoMoloGar, nos termos do art. 13, inciso V do decreto Estadual nº 
534/2020, o cancelamento no julgamento do Grupo 01;
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
iii – Encaminhar à diretoria administrativa e financeira para reanálise do 
processo no que couber.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 17 de outubro de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 864943

.

.

FÉrias
.

Portaria N°937/2022-GaB/GrH de 17 de outubro 2022
coNcEdEr 30 (trinta)dias de férias regulamentares ao servidor abaixo 
relacionado:

Processo MatrÍcULa NoMe adMissÃo P.aQUis GoZo de FÉrias

2022/1286961 5956519/ 1 MaTHEUS da 
SilVa lEiTE 03/08/2020 21/22 16/11/2022 a 

15/12/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 864679

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 939 de 17 de oUtUBro de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora rEGiNa crUZ 
coSTa dE oliVEira matrícula nº. 3208516/1, ocupante do cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, correspondente ao triênio 02.07.2005/2008, 
com gozo no período de 16.11.2022 à 15.12.2022.
Portaria Nº 940 de 17 de oUtUBro de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora SilVia dE Na-
ZarE liMa dE SÃo MarcoS, matrícula nº. 54191093/1, ocupante do car-
go de MoNiTor, correspondente ao triênio 21.07.2017/24.02.2022 com-
plemento, com gozo no período de 15.12.2022 à 13.01.2023.
Portaria Nº 941 de 17 de oUtUBro de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora Maria lUiZa 
dE oliVEira BElo, matrícula nº. 54197788/1, ocupante do cargo de Mo-
NiTor, correspondente ao triênio 18.07.2017 a 15.02.2022, com gozo no 
período de 16.12.2022 à 14.01.2023.
Portaria Nº 942 de 17 de oUtUBro de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor aNToNio lUiS 
fErro dE SoUSa matrícula nº. 3196593/1, ocupante do cargo de adMi-
NiSTrador, lotado no Núcleo de Educação integral – NEi/aPoENa corres-
pondente ao triênio 06.04.2006/2009 complemento, com gozo no período 
de 07.11.2022 à 16.12.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 864888

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 660/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 14 de outubro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/876880.
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias regulares ao servidor listado abaixo:

Matrícula servidor exer-
cício Período

5898321/ 1 ronaldo damasceno de araújo 2022 07/11/2022 a 21/11/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 864879

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria n° 105/2022 – GGa/ sedeMe - 
Belém, 17 de outubro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores, re-
ferente à dezembro de 2022.

id. Func. Nome cargo Período aqui-
sitivo

Período de 
Gozo

5960620/2 KaroliNi coNcEiÇÃo raMoS 
da SilVa

cHEfE dE 
GaBiNETE

 

07/12/2021 a 
06/12/2022

08/12/2022 a 
06/01/2023

5946200/3 lUZiaNE SENa aBrEU coordENador 12/08/2021 a 
11/08/2022

16/11/2022 a 
15/12/2022

5898121/2 roBErVal fadUl QUiNTEla coordENador 01/10/2021 a 
30/09/2022

19/12/2022 a 
17/01/2023

5906837/3 ValEria lUcia BarroSo PErEi-
ra carNEiro GErENTE 01/08/2021 a 

31/07/2022
26/12/2022 a 
24/01/2023

5957920/1 JaNE HElENa ModESTo liMa 
da SilVa

SEcrETario dE 
GaBiNETE

22/12/2021 a 
21/12/2022

26/12/2022 a 
24/01/2023

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 865134

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20/2021
Processo administrativo N.º 20/2021- dispensa de licitação N.º 12/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: M aMaZoNaS caMPolUNGo (aMaZoN SErVicE), cNPJ sob o 
nº 12.063.056/0001-74
objeto: prorrogação da vigência e execução do contrato de prestação de 
serviços de limpeza e higienização.
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Prazo: 3 (três) meses.
Valor do aditivo: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: Marcel amazonas campolungo
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 11 de outubro de 2022.

Protocolo: 864667

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 26/2022
Processo nº 042/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrativo 
visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
para elaboração de programas de saúde ocupacional e realização de exa-
mes ocupacional, para emissão de aSo (atestado de saúde ocupacional). 
fundamento legal: art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c artigo123 e 
seguintes do rilc. autorizado em reunião da diretoria Executiva da com-
panhia de Gás do Estado do Pará. Mesa: diretora Presidente cláudia Bitar, 
diretor administrativo e financeiro andré Macêdo e pelo diretor Técnico 
e comercial Paulo Guardado. Valor Global: r$ 21.532,00 (vinte e um mil, 
quinhentos e trinta e dois reais). contratada: Pro-SEr SErViÇoS dE SaÚ-
dE lTda. – cNPJ nº 07.017.378/0001-47.

Protocolo: 864630

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 185/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2022/1238835, r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador EdUardo HENriQUE MElo rodriGUES, Ge-
rente de Comércio Exterior, matrícula 57201852/5, como fiscal do con-
trato abaixo relacionado e como suplente a colaboradora VErÔNica ali-
cE dE caSTro rodriGUES, Gerente de Promoção comercial, matrícula 
5632471/8, a contar de 14/10/2022.

Nº do coNtrato coNtratado

021/2022 S KaWHaGE PaiVa EirEli

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 17 de outubro de 2022.
EdiMar GoNÇalVES-Presidente, em exercício

Protocolo: 864894
.

diÁria
.

Portaria Nº 184/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1319069; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: aMaNda KaroliNa SaNToS doS SaNToS, matrícula: 
5922869/3, ocupante do cargo de Gerente de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade e carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 5927522/2, 
ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de Projetos.
oBJETiVo: realizar as tratativas de continuidade ao processo administrativo de 
licenciamento dos distritos industriais de ananindeua, icoaraci e Marabá/Pa.
dESTiNo:  Marabá
PErÍodo: 24 a 27/10/22
QTdE: 3 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 17 de outubro de 2022.
EdiMar GoNÇalVES-Presidente, em exercício

Protocolo: 864866
Portaria Nº 186/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1323255; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 5927522/2, 
ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de Projetos.
oBJETiVo: realizar visita técnica no di Breves/Pa.
dESTiNo:  Breves
PErÍodo: 18 a 21/10/22
QTdE: 3 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 17 de outubro de 2022.
EdiMar GoNÇalVES-Presidente, em exercício

Protocolo: 864900

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria nº 155/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 14 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: Tailândia e Tucuruí.
Objetivo: fiscalização em serviços e objetos regulamentados..
Servidores: PEdro PrESTES dE BriTo JÚNior / Matrícula: 266 – Valor: 
r$ 2.967,25.
JoSÉ Maria MoNTEiro MUriBEca / Matrícula: 19 – Valor: r$ 2.967,25.
Período: 17/10 a 29/10/2022 – 5,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 864938
Portaria nº 154/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 14 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: acará, Benevides e Tailândia.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: ÉMErSoN fáBio lEiTE da SilVa / Matrícula: 268 – Valor: r$ 
1.305,59.
carloS lacErda PaNToJa WErNEcK / Matrícula: 271 – Valor: r$ 
1.305,59.
Período: 24/10 a 29/10/2022 – 5,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 864843
Portaria nº 156/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 14 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: acará, Bujaru, concórdia do Pará e Tomé-açu.
Objetivo: fexecutar fiscalização / verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: raiMUNdo BarBoSa ESTEVÃo / Matrícula: 23 – Valor: r$ 
2.967,25.
cHriSTiaN roGÉGio MarQUES TEiXEira / Matrícula: 428 – Valor: r$ 
2.967,25.
Período: 17/10 a 29/10/2022 –12,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 865010
Portaria nº 151/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 14 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: Santarém
destino: curuá, Juruti, Óbidos, oriximiná e Terra Santa
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: aNTÔNio JarBaS Sá fiGUEirEdo / Matrícula: 27 – Valor: r$ 
2.967,25.
cÍcEro alVES dE SoUZa / Matrícula: 28 – Valor: 2.967,25.
Período: 17/10 a 29/10/2022 – 12,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 864731
Portaria nº 153/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 14 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: Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa izabel do Pará.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: JoSÉ JorGE BENdElaK MaToS / Matrícula: 251 – Valor: r$ 
1.921,08.
EdÍlSoN aMoraS cHaVES JÚNior / Matrícula: 280 – Valor: r$ 1.921,08.
Período: 17/10 a 28/10/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 864810
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Portaria nº 152/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 14 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: castanhal e Santa Maria do Pará.
objetivo: realizar interiorização das ações da diPrE.
Servidores: lUiZ PaUlo PErEira MoNTEiro/ Matrícula: 258 – Valor: r$ 
2.545,27.
JoSUÉ MarTiNS da coSTa / Matrícula: 15 – Valor: 2.545,27.
Período: 17/10 a 29/10/2022– 12,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 864793

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 157/2022, GaB/iMetroParÁ, 17 de outubro de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo o processo de nº 590/2022 e Protocolo nº 202202410
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares ao 
servidor JorGE alaN fErrEira da SilVa, matrícula nº 036, ocupante do 
cargo de Metrologista, de 01/11/2022 a 30/11/2022, referente ao período 
aquisitivo 15/07/2020/2021.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 17 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 864899

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 327/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii do art. 25, do 
decreto federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta a lei 
federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o regis-
tro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providên-
cias, e; coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNSidEraNdo a 
lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNSidEraNdo a indicação 
da daf de 05/10/2022; rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 28/2022, celebrado com a As-
sociação Paraense de Supermercados (aSPaS), cNPJ nº 05.575.030/0001-
40, a servidora JoSilENa BiTENcoUrT da lUZ PiNTo, matrícula nº 
5965776/1, e como suplente o servidor NEHEMiaS GUEdES ValENTiM 
JUNior, matrícula nº 5940629/1, conforme processo nº 2022/1279781.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data da assinatura: 17/10/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 864845
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 329/2022 de 17/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ricardo anisio 
de Souza lima, matrícula 5931928/2, no valor de r$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), para atendimento das despesas de pronto 
pagamento da assessoria regional, conforme discriminação abaixo: 
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil; 
Natureza da despesa: 339036.00 outros Serv. de 3º - Pf (r$ 1.500,00); 
339039.00 outros Serv. de 3° - PJ (r$ 1.000,00). 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 2022/1307580. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente 
em exercício

Protocolo: 864711

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 134/2022– cV Nº 15/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Beltech- Santos e Soluções Empresariais Eireli - cNPJ nº 26.099.463/0001-46
oBJETo: Execução dos serviços de implantação de solução de cabeamento 
estruturado de rede logica para voz de dados na sede da Secretaria de 
Estado de obras do Pará – SEdoP, incluindo equipamentos, materiais de 
infraestrutura e garantia.
ViGÊNcia: 18/10/2022 a 18/03/2023
Valor: r$ 64.073,65
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02953
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.122.1297.8338 339039 0101/0301
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:
conjunto itaituba, alameda 125, número 137, Pedreira, neste Estado, cEP 
66087420

Protocolo: 864682

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº Nº 123/2021 – tP Nº 30/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Jfc dE corrEa EirEli - cNPJ 16.766.282/0001-07
objeto: recuperação da EEEfM Manoel da Vera cruz e construção de uma 
residência, no município de curralinho, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, IV da Lei Federal nº 
8.666/93.
Vigência: 11/10/2022 a 09/04/2023
data da assinatura: 11/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 865113

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

rescisÃo de coNtrato
contrato: 83/2021
origem: TP 04/2021
data da rescisão: 17/10/2022
Justificativa: Rescisão amigável, cfe. art. 79, II da Lei Federal 8.666/93.
objeto: Execução de pavimentação de vias, no município de Goianésia, 
neste Estado.
contratante: Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas - SEdoP
contratada: d franco construções e Serviços ltda
data de assinatura: 17/10/2022
ordenadora responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 864751

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
coNTraTo Nº 46/2021 - TP Nº 09/2021– implantação de Microssistema 
simplificado de água nas comunidades de Moraes de Almeida e Nova União, 
no município de itaituba – lote 2.
JUSTificaTiVa: reajustar os valores do instrumento original, cfe. art. 65, 
§ 8º da lei federal nº 8.666/93.
PErcENTUal do rEaJUSTE: 11,5402%
PErÍodo dE EXEcUÇÃo: 14/04/2022 a 13/04/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07101 17.512.1489.7567 449051 0101/0301
daTa dE aSSiNaTUra: 17/10/2022
coNTraTada: implac construções e Serviços ltda
ordENador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 864701
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aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo coN-
corrÊNcia PÚBLica cP 22/2021–cPL/sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS TÉcNicoS dE ENGENHaria dE GErENciaMENTo, SU-
PErViSÃo E acoMPaNHaMENTo daS oBraS dE iNfraESTrUTUra Para 
rEQUalificaÇÃo Social E UrBaNÍSTica NaS árEaS dE aTUaÇÃo da 
SEDOP, NOS MUNICÍPIOS DO PARÁ, conforme especificações técnicas, pla-
nilhas e projetos anexos
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, torna Público que houve inter-
posição de recurso administrativo contra o resultado de JUlGaMENTo daS 
ProPoSTa TÉcNica, apresentado por essa cPl na referida licitação. 
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 17 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 036/2022– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, No MUNi-
cÍPio dE alMErÍM, neste Estado, conforme Termo de referência, Especi-
ficações Técnicas, Planilhas e Projetos anexos.
data de abertura: 21 de novembro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, fornecimento dos arquivos através de meio digital, pre-
sencial (PENdriVE), e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, e no site www.compras-
para.pa.gov.br
Belém-Pa, 17 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 865151
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 987 de 17 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 2022/1317457;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade 
funcional nº 57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de de-
senvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, a via-
jarem para os municípios de cametá-Pa, Mocajuba-Pa e Baião-Pa, no período 
de 24/10 a 28/10/2022, a fim de realizar fiscalização do Termo de Execução 
descentralizado 001/2021 que ira se encerra em dezembro, nos referidos mu-
nicípios; e roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 
3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração 
e finanças – daf, que conduzirá o servidor, aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e 1/2 (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 17 de outubro 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 864990
.

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNo-
LoGia e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica 
(sectet), No Uso de sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar o 
resULtado deFiNitiVo de cLassiFicaÇÃo Para a 2ª etaPa 
das ProPostas do editaL N° 008/2028 startUP Pará - MULHer 

cLassiFicaÇÃo ProJeto coordeNadora

1 TrEMidÃo, UMa GoTa da aMaZÔNia Para UM EXPE-
riENcia UNica TaTiaNa SiNiMBU liMa

2 VESTir Pará VilMa lUcia dE oliVEira

dESclaSSificada SiSTEMa dE caPaciTaÇÃo E GESTÃo dE ProfiSSio-
NaiS dE liMPEZa

rEGiNa MarGarETE fErrEira 
fraNco cUiMar

3 aNTUrio: UM olHar aMaZÔNico Para o dESENVol-
ViMENTo dE ProdUToS SUSTENTáVEiS aNToNia arlETE dE SoUSa

4 criaTiVaS EMBalaGENS JoSiaNE criSTiNa SoUZa 
da SilVa

5 ilUSTraÇÕES EM rEalidadE aUMENTada aMaNda MoUra da rocHa

6 caNoa&cacaU PlaTaforMa dE EXPEriÊNcia 
riBEiriNHa NoaNNY GUiMarÃES Maia

7 dociNHoS iNoVadoS lEÃo
Maria do Socorro lEÃo 

PErEira GoES

8
GUardiÃS do cacaU: dESENVolVENdo a BioEco-

NoMia local aTraVÉS da ProdUÇÃo dE cHocolaTE 
NaTUral da aMaZÔNia

JaNaYNa GalVÃo dE araÚJo

9

ProdUÇÃo dE EMBalaGEM SUSTENTáVEl oriUNda 
do aMido dE MaNdioca Para USo No MErcado 
dE aliMENToS, rESTaUraNTES E SErViÇoS dE 

aliMENTaÇÃo

KETHElEN HoSaNa aNdradE 
MorEira GoNÇalVES

10 arTEcUli & TEc: Por UM EMPrEENdEdoriSMo JUVE-
Nil fEMiNiNo No Bairro da TErra firME carolYN PacHEco dE aViZ

11 UTiliZaÇÃo dE droNES Para MoNiToraMENTo, 
aValiaÇÃo E iNSPEÇÃo dE facHadaS dE EdificioS E 

oBraS arQUiTEToNicaS

KaroliNE daNTaS doS 
SaNToS

12 TricoTaNTo GioVaNNa Maria caETaNo 
BraGa

13 PlaTaforMa alTo Valor lariSSa carrEira da cUNHa

dESclaSSificada coZiNHa oHaNa diGiTal ValÉria NaSciMENTo cHaGaS

14 EdTEcH Para caPaciTaÇÃo ProfiSSioNal dE 
JoVENS ENGENHEiroS MaYara GoNÇalVES coSTa

15 PaPEl SEMENTE: UM NEGÓcio dE iMPacTo Socio-
aMBiENTal

carla lETÍcia doS rEiS 
coSTa

dESclaSSificada PlaTaforMa dE caPaciTaÇÃo E GESTÃo dE Pro-
fiSSioNaiS

JoSEfa MaTiaS dE alMEida 
filHa

 

16 MUlHErES EMPrEENdEdoraS No BENEficiaMENTo 
do cacaU KEila SiMoNE

17 caSa TiPiTi ProdUÇÕES caMila BaSToS MacHado

18 roTa do MEl Na ilHa do coMBU iZETE doS SaNToS coSTa

19 VaiMENiNa - EMPrEENdEdoriSMo diGiTal NaTália riTa dE fiGUEirEdo fricHE

20 MarKETiNG EM rEdE Para MUlHErES EMPrEENdE-
doraS

aNa caroliNE dE a. riBEiro Barral

21

aUToMaTiZaÇÃo dE ProcESSoS E criaÇÃo dE UM 
E-coMMErcE Para aMPliaÇÃo daS VENdaS doS Pro-
dUToS da ariEla BaBY Moda iNfaNTil, a ParTir da 
aQUiSiÇÃo E iMPlEMENTaÇÃo dE UM aPP dE VENdaS 

oNliNE (E-coMMErcE) E dE UM SofTWarE dE GESTÃo
fiNaNcEira.

Maria aParEcida MarTiNS roMPaTo

22 o EMPodEraMENTo fEMiNiNo frENTE a iNdÚSTria dE 
HidroMEl No ESTado do Pará. aNa lÍdia ZoNi riBEiro

23 ViVá colETio Maria SaNTiEllaS coSTa rodri-
GUES

24 oficiNa dElaS
Maria dE NaZarÉ aMaral PaiXao 

cardoSo
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25 aPP doBEM coNTaBilidadE - coNEcTaNdo coNTado-
rES E EMPrESaS

alESSaNdra GoNÇalVES

26 TUriSMo dE EXPEriÊNcia E a ValoriZaÇÃo doS 
SaBErES riBEiriNHoS PraZErES QUarESMa doS SaNToS

27 aMadiNHaS aTEliÊ aNa Maria SilVa QUEiroZ

28 rEUSE Eco MElriaNE liMa doS SaNToS

29 USo do rESÍdUo do aÇaÍ coMo SUBSTraTo dE PlaN-
TaS EM SiSTEMaS HidroPÔNicoS E aQUaPÔNicoS. JoicE oNoUE SaWaMUra

30 ProJETo coNHEcENdo E ValoriZaNdo o arTiSTa - 
caNal YoUTUBE

fraNciaNE Maria M. da coSTa

31

ProdUÇÃo dE coSMÉTicoS EcolÓGicoS dE PlaNTaS 
MEdiciNaiS coMo UMa forMa dE EMPrEENdEdoriSMo 

SUSTENTáVEl Para a
ValoriZaÇÃo E coNSErVaÇÃo da SocioBiodiVErSi-

dadE da rEGiÃo aMaZÔNica.

EVElYN loPES frEirES

32 SaBor da florESTa adriaNaMarialEÃoWaNZElEr

33 aPP ZarPar - PaSSaGEM Barco SaMUEl MENdES NoVaES

34 EScola iTiNEraNTE dE arTESaNaTo Maria NaZidES fErrEira SoarES

 

35 circUllarE
JoSiaNE da foNSEca fErrEi-

ra coSTa

36 NaGaMBi
MariaNa ViEira da coSTa 

MoNTEiro

37 coNViTE BoX MarÍlia lEal da cUNHa

38 ViSioNáriaS - dEMocraTiZaÇÃo dE SaBErES aMaZÔNicoS 
fEiTo Por MUlHErES da aMaZÔNia ParaENSE

JoYcE criSTiNa cUrSiNo 
dE aBrEU

39 fESTiVal iNoVador dE Moda EM caSTaNHal - fiMcaST lÉia da SilVa TriNdadE

40 PlaTaforMa diGiTal À BaSE dE PlaNTaS PaTricia liMa dE oliVEira

41 ViVa MaiS TUriSMo lEa BarBara coSTa 
fErrEira

42 TErra E cidadaNia lorraiNE BEZErra dE 
araUJo

43 coZiNHa da Maria HElP Maria do Socorro c. doS 
SaNToS

44 iMPUlSioNadora dE NEGÓcioS dE iMPacTo Social Para o 
dESENVolViMENTo do TUriSMo GaSTroNÔMico

caroliNa do Socorro 
fErrEira MaGalHÃES

45 BElEZa da caBEÇa aoS PÉS MariNETE VaNZElEr dE 
caSTro

46 Eco da florESTa raiaNda Maria NUNES

47 4 iNVESTiNG aPrENdENdo a iNVESTir STEPHaNiE SaNTiaGo 
MiraNda

48 USo da rEalidadE aUMENTada coMo rEcUrSo dE coMU-
NicaÇÃo E MarKETiNG TUliPa JaaNa BraSil ViEira

49 BrEcHÓ SUSTENTáVEl
roSaNGEla alVES BEZErra 

dE araUJo

50 SaBorEar dElÍciaS rEGioNaiS aNdrEia fErrEira

51 afro Kalica diGiTal KaliaNa fErrEira MarTiNS

52 caPacETE dE MriTi-SEGUraNca E TEcNoloGia Na PraTica 
dESPorTiVa SaMara alMEida fErrEira

53 colETE SalVa-VidaS dE MiriTi BiodEGradáVEl EllEN Gaia diaS da SilVa

54 SalUS YoNi- dESPErTar PEla YoGa carla QUarESMa rodriGUES

55 ESTaÇÃo 48 - a Parada do TUriSTa dE NEGÓcio JaMila MariaNa MarTiNS 
da crUZ

56 adUBo SUSTENTáVEl Marcia SoUZa dE liMa

57 rEdE caraJáS MUlHEr EMPrEENdEdora iVaNildE Maria PErEira 
BoTElHo

58 dESENVolVa&MENToriZSE SilENE Maria araUJo dE 
liMa

59 ÉGUa do arTESaNaTo SalMa loPES doS SaNToS

60 lÚcia fErrEira aTEliÊ dE coSTUra E cUrSoS lUcilENE fErrEira dE 
frEiTaS

 

61 fEcoNSol - fEira da EcoNoMia Solidária SaMaÚMa JociclEidE MoNTEiro dUarTE

62 Polo do arTESaNaTo dE alTaMira - ProdUZiNdo, 
caPaciTaNdo E GEraNdo rENda coM SUSTENTaBilidadE 

E oPorTUNidadE

JoSiMEirE rodriGUES 
fEiToSa

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 07 de outubro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes Secretária de Estado

Protocolo: 864973
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 250/2022 – GaBiNete, de 17 de outubro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o que norteia o art. 138, parágrafo único, inciso V da 
constituição Estadual;
coNSidEraNdo o disposto nas leis federais n.10.520, de 17/07/2002 e 
8.666, de 21/06/1993, bem como o disposto no decreto Estadual n.2.069, 
de 20 de fevereito de 2006;
 rESolVE:
 art. 1º dESiGNar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como 
Homologador, Homologadores Substitutos, Pregoeiros, Membros e Equipe 
de apoio, junto ao Sistema coMPraSNET. 

NoMe MatrÍcULa PerFiL
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo 5961460/1 HoMoloGador

dEYViSoN aNdrEY MEdrado GoNÇalVES
 5964860/1 HoMoloGador SUBSTiTUTo

JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM 5946490/1 HoMoloGador SUBSTiTUTo
rafaElla dE liMa aBrEU 54189460/3 PrEGoEira
SiMoNE BarroS BoUTH 5915209/5 PrEGoEira SUBSTiTUTa

HEloiSa HElENa fErrEira dE oliVEira 57176411/5 EQUiPE dE aPoio/MEMBro SUPlENTE
Maria roSiaNE BorGES foNSEca 5942078/1 EQUiPE dE aPoio/MEMBro
Márcia GiSlENE GoMES PErEira 5918275/1 EQUiPE dE aPoio/MEMBro SUPlENTE

clEYToN PErEira da coSTa 5918081/01 EQUiPE dE aPoio/MEMBro

art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se a PorTaria Nº 195/2022-GaBiNETE, de 16/08/2022, publicada no doE 
de 35.079, de 17/08/2022.
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registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 17 de outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 864986
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo nº 004/2022
aUToriZo, no uso das atribuições legais que me são conferidas, a realiza-
ção da iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 04/2021, referente ao processo 
nº 2022/1258133 – faPESPa, em favor da empresa aSSESSoria PUBlica 
TrEiNaMENTo lTda, cNPJ Nº 33.536.785/0001-70, situada na. rua Jose Bo-
nifacio, 495, sala-3, Bairro centro, cEP 16010-380, Municipio – aracatuba, r$ 
7.744,00 (Sete mil e setessento e quarenta e quatro reais), referente à con-
tratação descrita. de acordo com o Parecer Jurídico nº 247/2022- ProJUr/
faPESPa, e com base no inciso ii do art. 25, da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 864865
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o dirETor – PrESidENTE da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ES-
TUdoS E PESQUiSaS - faPESPa, de acordo com as suas atribuições le-
gais, raTifica a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 04/2022, com fulcro 
no inciso ii do art. 25, da lei nº 8.666/93, processo nº 2022/1258133 
– faPESPa, referente à contratação da empresa aSSESSoria PUBlica 
TrEiNaMENTo lTda, cNPJ Nº 33.536.785/0001-70, situada na. rua Jose 
Bonifacio, 495, sala-3, Bairro centro, cEP 16010-380, Municipio – aracatu-
ba, r$ 7.744,00 (Sete mil e setessento e quarenta e quatro reais).

Protocolo: 864871
.

FÉrias
.

Portaria N° 249/2022 – GaBiNete, de 14 de oUtUBro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolVE:
conceder férias regulamentares ao servidor da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

57194631/1   alfrEdo SilVa fiMa 09/11/2021 a 
08/11/2022

09/11/2022 a 
08/12/2022

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 14 de outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 864824

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022
Processo Nº 2022/723.488
oBJETo: Prestação de serviço de agenciamento de viagens, com forne-
cimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias e 
fluviais regionais
daTa da aBErTUra: 31 de outubro de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro(a): cacilda Gomes
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (
coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 864703

.

diÁria
.

Portaria Nº 620, de 14 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 12/10/2022 a 13/10/2022, à 
Belém-Pa/Santo antonio do Taua /Belém-Pa, para Manutenção corretiva 
para restabelecimento de estação fora do ar. MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 621, de 14 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 12/10/2022 a 13/10/2022, à Belém-
Pa/Santo antonio do Taua /Belém-Pa, para Manutenção corretiva para 
restabelecimento de estação fora do ar. MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 622, de 14 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao colaborador rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 14/10/2022 a 20/10/2022, à 
Belém-Pa/Marabá/Belém-Pa, para Manutenção corretiva, mudança de 
equipamentos de radio enlace, e realinhamento. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 623, de 14 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao colaborador Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 14/10/2022 a 20/10/2022, 
à Belém-Pa/Marabá/Belém-Pa, para Manutenção corretiva, mudança 
de equipamentos de radio enlace, e realinhamento. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 624, de 14 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 14/10/2022 a 20/10/2022, à Belém-Pa/
Marabá/Belém-Pa, para Manutenção corretiva, mudança de equipamentos 
de radio enlace, e realinhamento. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 865019

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 426/2022-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 junho 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:
designar a servidora roSiaNE GoMES NEGrÃo, matrícula 5892432/1 
para atuar na função de fiscal de contrato com a empresa G M NEGRÃO DE 
SoUSa EirEli, cNPJ n.º 21.784.957/0001-46 referente à contratação de 
empresa especializada para fornecimento de agenciamento de passagens 
aéreas, para viabilizar as ações realizadas por esta Secretaria de Estado de 
Esporte e lazer/SEEl.
Belém, 17 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer/SEEl

Protocolo: 865080

.

.

errata
.

errata
ErraTa ao EXTraTo da diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 16/2022-SEEl, 
ProTocolo Nº 864231, PUBlicada No doE Nº 35.152 dE 17 dE oUTU-
Bro dE 2022. a QUal rETifica o Valor da diSPENSa.
oNde se LÊ:
“Valor: 3.634.062,09 (três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, ses-
senta e dois reais e nove centavos”
Leia-se:
“Valor: 1.644,843,14 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos”
Belém, 17 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 865057
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..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

diÁria
.

Portaria 670/GePs/setUr de 17 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1314497;rESolVE: conce-
der 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora: TUaNE ViToria coElHo 
fUrTado, matrícula funcional nº 5960421/1,Gerente de Promoção e cap-
tação de Eventos.oBJ: Participação na festuris 2022, visando a promoção 
dos produtos turísticos do Estado junto ao mercado nacional e internacio-
nal. dESTiNo: Gramado/rS.PErÍodo: 02 a 06/11/2022.ordENador:aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE, diretor de administração e finanças

Protocolo: 864968
Portaria 668/GePs/setUr de 17 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1307126. rESolVE: con-
ceder 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias à servidora criSTiaNE dE SoUSa 
PiNHo MENdoNÇa, mat. 54197949/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turis-
mo. oBJ: Participação na festuris 2022, visando a promoção dos produtos 
turísticos do Estado junto ao mercado nacional e internacional. dESTiNo: 
Gramado – rS. PErÍodo: 02 a 06/11/2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 864996
Portaria Nº 671/GePs/setUr de 17 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1307278; rESolVE: 
conceder 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor. JacHoNS Valdo da 
SilVa TaVarES, Matrícula Nº 54188798/ 5, cPf: 171.823.102-44, ocupan-
te do cargo de Gerente de Turismo de Negócios, Eventos e incentivos. oBJ: 
Participar do fESTUriS, expondo o destino Pará, para todos os participan-
tes.dESTiNo: GraMado – rS. PErÍodo: 02 a 06/11/2022. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 865007
Portaria N° 669/GePs/setUr de 17 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1314647; rESolVE: conce-
der 4 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora alESSaNdra PaMPloNa dE 
aZEVEdo, mat. 54197305/3, diretora de Produtos Turísticos. oBJ: Parti-
cipação na festuris 2022, visando a promoção dos produtos turísticos do 
Estado junto ao mercado nacional e internacional. dESTiNo: Gramado/
rS. PErÍodo: 02 a 06.11.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira ca-
ValcaNTE.

Protocolo: 865004

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 668/2022/GGP/dPG/14/10/2022. 
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 a PorTaria nº 22/2022, de 23 de março de 
2022, a qual organiza e normatiza o pagamento do plantão defensorial aos 
servidores da defensoria Pública do Pará, alterada pela PorTaria nº 52/2022, 
de 18 de agosto de 2022; considerando o Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1259335; rESolVE: conceder diária de plantão defensorial aos 
servidores abaixo relacionados em razão da realização de Plantão:

NoMe MatrÍ-
cULa QUaNtidade/MÊs PerÍodo do PLaNtÃo

carloS daNilo liMa dE JESUS 6039117 04 (SET) 10, 11, 17 E 24/09/2022
clEBEr PaiVa coElHo 57211712 04 (SET) 10, 11, 17 E 18/09/2022

daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolaÇÃo 54197219 04 (SET) 10, 11, 17 E 24/09/2022

Eric coSTa MarTiNS 57207074 04 (SET) 10, 11, 17 E 18/09/2022
Gil corrÊa doS SaNToS 57206425 01 (SET) 24/09/2022

SidNEY alMEida doS SaNToS 57212384 01 (SET) 10/09/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864773
Portaria Nº 672/2022-GGP/dM, de 17 de outubro de 2022. 
a diretora Metropolitana, no uso das atribuições delegadas pelo art. 7º, 
inciso i, da PorTaria nº 60/2022/GaB/dPG, de 06 de outubro de 2022, 
publicada no doE nº 35.152, de 17 de outubro de 2022; considerando a 
resolução cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que 
consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1320115; rESolVE: 
Conceder, Gratificação de Acumulação ao Defensor Público BRUNO FARIAS 
liMa, conforme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico (a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo

acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

Bruno farias 
lima

5931569
1ª defensoria

Pública de curio-
nópolis

Processo do 
Núcleo da família 

da capital

5% do
vencimento-base, nos

termos do art. 3º, 
inciso ii da

resolução do cSdP nº
283, de 16/11/2021.

28/09/2022 a
19/12/2022

Bruno farias 
lima

5931569
1ª defensoria

Pública de curio-
nópolis

Processo do 
Núcleo da família 

da capital

5% do
vencimento-base, nos

termos do art. 3º, 
inciso ii da

resolução do cSdP nº
283, de 16/11/2021.

09/01/2023 a 
16/02/2023

lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl
diretora Metropolitana

Protocolo: 864780

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 670/2022/GGP/dPG, de 14 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 feve-
reiro de 2006;considerando o Processo nº. 2022/1317397 de 13/10/2022.
rESolVE: conceder 71 (setenta e um) dias de licença Prêmio a Servidora 
Pública NaTália coUTo diaS da SilVa, id funcional 57195075/2, sendo 
11 (onze) dias residuais referentes ao Triênio (2011/2014), com fruição 
no período de 27/10/2022 a 06/11/2022 e 60 (sessenta) dias referen-
tes ao Triênio (2014/2017), com fruição nos períodos de 07/11/2022 a 
06/12/2022 e 06/01/2023 a 04/02/2023.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864631

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 671/2022-GGP-dPG, de 17 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 2022/899458. rESolVE: 
dESiGNar a Servidora Pública KYSE dE faTiMa PaNToJa ViaNa; id. 
funcional: 5958901/ 1, para responder pelas atividades da ouvidoria 
Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, desta defensoria Pública, 
durante o afastamento de férias do (a) titular, a Servidora Pública NorMa 
MiraNda BarBoSa;  id. funcional: 5573858/ 3, no período de 17/08/2022 
a 31/08/2022 – 15 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 864846

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo GLoBaL.
Número: 032/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2021/1.175.083 -dPE/Pa.
objeto: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especiali-
zada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de coNcUrSo PÚBli-
co Para SElEÇÃo dE caNdidaToS, visando o provimento de vagas e for-
mação de cadastro de reserva em cargos de NÍVEl SUPErior da defenso-
ria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências constantes 
no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br 
ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qual-
quer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa 
interessada ou por meio de solicitação via e-mail: licitacao@defensoria.
pa.def.br.
Edital a partir de: 18/10/2022.
local de abertura: www.gov.br/compras.
data da abertura: 03/11/2022
Hora da abertura: 10h00min (Horário de Brasília).
responsável pelo certame: leila da Silva Monteiro.
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Público-
Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 864787
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.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 16/2022
Processo Nº 2022/941452- dPe
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, órgão da administra-
ção Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 
054/2006, neste ato representada por sua defensora Pública Geral em 
exercício, no âmbito das atribuições legais conferidas pelo inciso Viii do 
art. 8º da lei complementar nº 054/2006, com base nos elementos cons-
tantes nos autos do presente processo e, fundamentado no art. 25, ii, 
da lei federal nº 8.666/93, rESolVE autorizar a contratação por iNEXi-
GiBilidadE dE liciTaÇÃo da empresa UNBoX EVENToS lTda, cNPJ nº 
39.423.535/0001-00, com sede à rua casa do ator, nº 1117, conj. 92, 
Edif. The Taj Office, Bairro: Vila Olimpia, CEP: 04.546-004, São Paulo/SP, 
visando a inscrição de 01 servidor desta defensoria Pública do Estado do 
Pará, na fENalaW 2022, que ocorrerá no período de 19 a 21 de outubro 
de 2022, pelo Valor Global de r$ 2.975,00 (dois mil, novecentos e setenta 
e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008740c
Gp Pará: 273751
  Em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
Belém, 17 de outubro de 2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública Geral, em exercício
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 16/2022
ProcESSo Nº 2022/941452- dPE
data: 17/10/2022
ordenador: MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS - defensora Pública 
Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 865130

.

.

diÁria
.

Portaria 1957/2022- da,13/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria do Socorro 
GUiMaraES dE SoUZa, matrícula 51345601, cargo aNaliSTa dE 
dEfENSoria PÚBlica, claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 7810, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico 
oriENTaÇÕES E coNSUlTaS JUrÍdicaS, 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 07/10/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 864794
Portaria Nº 1947/2022 - 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 2022/1287483 de 05/10/2022.
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 MatrÍcULa
oBJe-

tiVo
ProGraMÁtica

arlETE doS 
SaNToS QUa-

rESMa

aUXiliar dE 
dEfENSoria 

PÚBlica

174.972.482-
00

diViSÃo 
dE SaÚdE 

- GGP
5049920/2

ProJETo 
dE SaÚdE 
E QUali-
dadE dE 
Vida da 
dEfEN-
Soria 

PÚBlica

03.091.1492.8633
Maria raiMUN-

da SaNTaNa doS 
SaNToS

TÉcNica dE 
dEfENSoria 

PÚBlica

140.478.102-
15

dESEN-
VolViMENTo 

- GGP
3152758/1

lUiS carloS 
dE alMEida 
rodriGUES

MoToriSTa
172.173.502-

04

GErÊNcia 
dE TraNS-
PorTES

57211823/1
coN-

dUZir 
EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM BENEVidES 27/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864698
Portaria Nº 1968/2022 - da BeLÉM, 14/10/2022.
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 2022/1230568 de 22/09/2022.

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
FUN-

ÇÃo
cPF LotaÇÃo

MatrÍ-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

GaBriEl MoN-
TENEGro dUarTE 

PErEira

dE-
fENSor 

PÚBlico

757.938.732-
87

dEfENSoria 
PÚBlica dE 
MariTUBa

5931562

ParTiciPar 
dE dUaS 

SESSÕES do 
TriBUNal 

do JÚri da 
coMarca dE 
aNaNiNdEUa

03.091.1492.8633

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

MariTUBa aNaNiNdEUa 27 E 29/09/2022 2 
(MEiaS)

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 864700

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1969/2022 - da, de 14 de oUtUBro de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 1°, Viii, da PorTaria nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho 
de 2020 e pelo o art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 
2006, considerando o que consta no PaE nº 2022/1277082, resolve:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº. 1710/2022 - da, publicada no d.o.E. 
Nº 35.109, de 09.09.2022, conforme diárias na tabela abaixo:

Portaria deFeNsor(a) oriGeM/destiNo PerÍodo diÁrias

1710/2022 - da alaN fErrEira 
daMaScENo

SaNTa iZaBEl do Pará; 
MoSQUEiro

14.09.2022; 
15.09.2022; 
16.09.2022; 
26.09.2022; 
27.09.2022; 
28.09.2022; 
29.09.2022 

E 30.09.2022

8 (MEiaS)

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 865077

.

.

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo
a dEfENSora PÚBlica GEral do ESTado do Pará, em exercício, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação federal: lei 
complementar n. º 080/94, com as devidas alterações da lei complementar 
n.º 132/09, e da lei Estadual n.º 054/06 e lei complementar estadual 
091/2013, de 13 de janeiro de 2014, vêm perante os autos acolher na 
íntegra a decisão do coordenador designado por meio da PorTaria 
nº 07/2015-GaB-dPG, de 30/01/2015, adotando-a como razão para 
HoMoloGar o resultado da cotação Eletrônica nº 004/2022, referente 
ao Processo nº 2022/1001300, o qual refere-se a aquisição matérias 
permanentes para subsidiar o projeto arara das Manas, do NUGEN Belém 
e ananindeua, da defensoria Pública do Estado do Pará, tendo como 
vencedoras as empresas abaixo:
Pr. B. QUiNTo MaToS, inscrita no cNPJ sob o nº 31.405.857/0001-15, 
venceu os itens 02; 09 e 10, pelo valor global de r$ 3.978,72 (três mil e 
novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos).
a l G dE oliVEira ME, inscrita no cNPJ sob o nº 27.513.230/0001-00, 
venceu os itens 03; 05 e 07, pelo valor global de r$ 5.067,96 (cinco mil e 
sessenta e sete reais e noventa e seis centavos).
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.
Mônica Palheta furtado Belém dias
defensora Pública Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 865140
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..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº 033/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração, em obediência a PorTaria nº 451/2020-GP, que delegou 
à titular da Secretaria de administração, nos termos do artigo 21 da lei 
Estadual nº 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas nos artigos 
86 e 87 da lei nº 8.666/1993 e 7º da lei nº 10.520/2002, no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que se refere ao pedido de sanção 
realizado no processo Pa-Pro-2022/01989.02, assim decidiu: “acolHo o 
parecer da assessoria Jurídica desta Secretaria de administração e dEcido 
aPlicar a SaNÇÃo dE adVErTÊNcia, à empresa c.a. da SilVa coSTa 
& cia lTda-ME, por descumprimento das obrigações contidas no contrato 
040/2022, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação 
e fundamentação integra este ato decisório.” // Belém, 04 de outubro de 
2022 // débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.  

Protocolo: 865018

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 008/2022/tJPa.
coNTraTaNTE: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: coElHo QUEiroZ coNSTrUÇÕES EirEli., cNPJ 
15.142.883/0001-41.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para exe-
cução de obra de construção do novo fórum da comarca de Xinguara.
oriGEM: concorrência n° 001/TJPa/2021.
oBJETo do adiTiVo:  acréscimo de serviços.
Valor acrEScido: r$ 85.824,68 (oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte 
e quatro reais e sessenta e oito centavos).
PErcENTUal acrEScido: 1,381367%.
NoVo Valor GloBal: r$ 6.298.850,40 (seis milhões, duzentos e noventa 
e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcionais Programáticas – 
04.102.061.1417.7639 e 04.101.061.1417.7542; fontes – 0101 / 0118; 
Elementos de despesa – 44.90.51.
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2022. foro: Belém/Pa.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: andrey diego da Silva albuquerque – 
Secretário de administração em exercício do TJPa.
ordENador rESPoNSáVEl: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 864702

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/tJPa/2022
oBJETo: registro de preço para eventual contratação de empresa(s) es-
pecializada(s) no transporte de carga (bens permanentes - móveis, eletro-
domésticos, equipamentos de informática, equipamentos de refrigeração, 
etc.), compreendendo serviços de embalagem, carga/descarga, desem-
balagem e montagem, conforme condições, quantidades e exigências es-
tabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. SESSÃo PÚBlica: 
28/10/2022, às 09h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico 
www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: 
www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone 
(91) 3205-3184, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 
17 de outubro de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 864945

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.342, de 17 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 073/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho, anexo ao expediente eletrônico nº 017091/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL Ho-

riZoNtaL Por aNtiGUidade
a contar de:

cargo atual cl Nv
cargo enqua-
dramento

cl Nv

0101082
WElliNGToN fa-
riaS doS rEiS

auditor de 
controle Externo-

direito
TcE-cT-603

B 01

auditor de 
controle Externo-

direito
TcE-cT-603

B 02 30/09/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 864948
Portaria Nº 39.341, de 17 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 074/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho, anexo ao expediente eletrônico nº 017087/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL Ho-

riZoNtaL Por aNtiGUidade

a contar de:
cargo atual cl Nv

cargo enqua-
dramento

cl Nv

0101105
Maria ZENildE 

oliVEira fariaS

auditor de contro-
le Externo-ciências 

contábeis
TcE-cT-603

B 01

auditor 
de controle 

Externo-ciências 
contábeis
TcE-cT-603

B 02 30/09/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 864939
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.307, de 13 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 035/2022 – SEadM, protocolizado sob o 
Expediente nº 016612/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor MaX NEY dE PariJÓS, Subsecretário de adminis-
tração NS-02, matrícula nº 0100456; para participar do “Viii Encontro 
Nacional dos Tribunais de contas”, no rio de Janeiro-rJ, concedendo-lhe 
04 (quatro) diárias e ½ (meia), para o período de 15 a 19-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 864933
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.344 de 17 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 066/2022 – coordenadoria de admi-
nistração Predial- caP, protocolizado sob o Expediente nº 015060/2022,
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r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoSÉ SiMÃo carValHo GoNÇalVES, Técnico au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100145, para substituir WalMir 
doMiNGUES PiNTo, agente de auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 
0100055, no serviço de vigilância, no período de 01 a 30-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 864963
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 24/2022
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada em telecomunicações para 
fornecimento de link internet dedicado (simétrico) com fornecimento de 
IP público fixo em prédio anexo do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
– TcE/Pa.
ViGÊNcia: 14/10/2022 a 14/10/2023
Valor: r$ 10.756,96 (dez mil, setecentos e cinquenta e seis reais e no-
venta e seis centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
020101 - Tribunal de contas do Estado
01.032.1455 8.771 – Manutenção de Soluções de Tecnologia da informação (Ti)
Natureza da despesa:
3390.40 – Serviço de Tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica
fontes de recursos:
01 - ordinários
12 - receita Patrimonial/outros Poderes
contenção de crédito:
2022Nd00287
coNTraTada: MoB SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES S.a
cNPJ Nº: 07.870.094/0001-07
ENdErEÇo: av. da abolição, nº 4140 a, Bairro: Mucuripe, cEP: 60165.085, 
fortaleza/cE
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 864681
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 044/2022 - orGaNiZaÇÃo sociaL ParÁ 2000
daTa da aSSiNaTUra: 13/10/2022
oBJETo: realização do evento denominado “coMEMoraÇÃo iNSTiTUcioNal 
doS 75 aNoS do TcE-Pa, conforme discriminado na cláUSUla 25ª do contrato.
ViGÊNcia: 13/10/2022 até 14/10/2022
oriGEM: dispensa de licitação n° 13/2022
Valor: r$ 879.850,00 (oitocentos e setenta e nove mil e oitocentos e 
cinquenta reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 6.267 – operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
coNTENÇÃo dE crÉdiTo:
2022Nd00300
coNTraTada: orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000
cNPJ nº: 03.584.058/0001-18
ENdErEÇo: avenida Boulevard castilho frança S/N, armazém 3, Belém
-Pará.
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 864806
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 484/2022/MPc/Pa
regulamenta os critérios para cálculo de diárias e para o custeio de deslo-
camentos destinados à participação em eventos.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a resolução n. 19/2016 – MPc/Pa – colégio, que disci-
plina a concessão e o pagamento de diárias aos membros, servidores e 
colaboradores do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a resolução n. 04/2017 – MPc/Pa – colégio, alterada pela 
resolução n. 25/2022 – MPc/Pa – colégio, que disciplina o custeio das ativi-
dades de aprimoramento e aperfeiçoamento funcional dos membros, servido-
res e colaboradores do Ministério Público de contas do Estado do Pará;

coNSidEraNdo a necessidade da regulamentação de critérios para me-
lhor delimitar o período necessário de afastamento de membros, servido-
res e colaboradores de modo a conferir maior eficiência e objetividade à 
realização de despesas com diárias e com deslocamentos;
rESolVE:
art. 1º o membro, servidor ou colaborador, ao solicitar custeio para parti-
cipação em evento, poderá escolher deslocamento para as próprias datas 
de início e de término do evento, ou para as datas que o antecedem e que 
o sucedem em até um dia.
•1º As datas-limite de ida e de retorno poderão ultrapassar um dia a de-
pender da disponibilidade da malha aérea e da preferência por desloca-
mentos diretos ou com menor tempo de duração.
•2º Os deslocamentos que não observem as datas-limite só serão autoriza-
dos caso importem em economia para o Órgão ou caso o membro, servidor 
ou colaborador proceda ao devido ressarcimento da diferença de tarifas 
em comparação com os custos que seriam arcados caso o deslocamento 
tivesse ocorrido dentro das datas-limite.
•3º Na aquisição de passagens aéreas, rodoviárias, náuticas e fluviais de 
membros deve ser dada prioridade aos grupos tarifários que incluam direi-
to a bagagem, à marcação antecipada de assento, à preferência no check
-in, bem como que reduzam o ônus de eventual alteração ou cancelamento 
do deslocamento, salvo renúncia expressa do solicitante.
Art. 2º O cálculo de diárias, para fins de custeio de participação em evento, 
levará em consideração o período estritamente necessário ao afastamento 
do membro, servidor ou colaborador e será realizado com base nos se-
guintes critérios:
i – prioridade por deslocamentos sem escalas ou conexões ou com menor 
duração;
ii – as datas e os horários de início e de término do evento, devendo-se 
assegurar pelo menos um intervalo de 3 (três) horas de segurança, antes 
e após o evento, para traslado;
iii – o horário do início do deslocamento, se possível, em horário comercial 
de 8h às 18h.
art. 3º Na hipótese da compra direta de passagens aéreas por membro, 
servidor ou colaborador, a restituição de que trata o inciso V do art. 2º da 
resolução n. 04/2017 – MPc/Pa – colégio, acrescido pela resolução n. 
25/2022– MPc/Pa – colégio, deverá obedecer aos critérios estabelecidos 
nesta PorTaria, por meio de formulário próprio.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 17 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 864907

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 483/2022/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 o pedido de auxílio-natalidade formulado no protocolo 
PaE nº 2022/1303569, bem como tudo o mais que consta nos autos,
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor carloS aUGUSTo NoGUEira da SilVa, 
ocupante do cargo efetivo de agente operador de Veículos, matrícula nº 
200110, auxílio-Natalidade no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, 
nos termos do art. 160, inciso i, alínea “c” da lei nº 5.810/94 c/c resolução 
nº 07/2009 do colégio de Procuradores deste MPc/Pa.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 865045
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 015/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e Sr. arilToN lUiZ doS SaN-
ToS JÚNior.
objeto do contrato: locação de imóvel situado à av. Juscelino Kubistchek, 
nº 86, Bairro: centro, no município de ipixuna do Pará/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do artigo 62, §3º, 
i, da lei nº 8.666/93 e também da lei nº 8.245/1991 (lei do inquilinato).
data de assinatura: 14/10/2022
Vigência do aditamento: 26/01/2023 a 25/01/2024.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-36. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 864857
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eXtrato de terMo aditiVo a coNtrato
Núm. do termo aditivo: 12º.
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 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 original fica repactuado, em função da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 – SEAC/PA (PA 000608/2018) que 
estabeleceu novos pisos salariais, conforme quadro abaixo: 

contrato 062/2018
    Quant. de 

veículo Pro-rata Vlr. Unit 
anterior Vlr. mensal anterior Vlr. Unit. repac-

tuado 
Vlr. Mensal repac-

tuado. observação
item categoria contrato/ ta Mês/ano

1

Motorista 

contrato 
62/2018

mai-19 20  5.100,00 102.000,00 5.195,44 103.908,80  

Motorista jun-19 20  5.100,00 102.000,00 5.195,44 103.908,80  

Motorista jul-19 20  5.100,00 102.000,00 5.195,44 103.908,80  

Motorista ago-19 20  5.100,00 102.000,00 5.306,79 106.135,80  

Motorista 01 a 25 set 
2019 20 25 4.250,00 85.000,00 4.422,33 88.446,50 

Mês de Setembro total de 22 veículos.
Motorista 2º Ta (+2) 26 a 30 set 

2019 22 5 850,00 18.700,00 884,47 19.458,23 

Motorista  out-19 22  5.100,00 112.200,00 5.306,79 116.749,38  

Motorista  01 a 11 nov 
2019 22 11 1.870,00 41.140,00 1.945,82 42.808,11 

Mês de novembro total de 23 veículos 
Motorista 3º Ta (+1) 12 a 30 nov 

2019 23 19 3.230,00 74.290,00 3.360,97 77.302,24 

Motorista  dez-19 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Total item 1      856.630,00  884.682,83  

           

     
Pro-rata Vlr. Unit 

anterior Vlr. mensal anterior Vlr. Unit. repac-
tuado 

Vlr. Mensal repac-
tuado. observação

item categoria contrato/ Ta Mês/ano Quant.

2

Motorista 

contrato 
62/2018

mai/19 23  5.100,00 117.300,00 5.195,44 119.495,12  

Motorista jun/19 23  5.100,00 117.300,00 5.195,44 119.495,12  

Motorista jul/19 23  5.100,00 117.300,00 5.195,44 119.495,12  

Motorista ago/19 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista set/19 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista out/19 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista nov/19 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Motorista dez/19 23  5.100,00 117.300,00 5.306,79 122.056,17  

Total item 2      938.400,00  968.766,21  

           

     
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

mai/19 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista jun/19 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista jul/19 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista ago/19 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista set/19 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista out/19 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista nov/19 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Motorista dez/19 1  7.949,00 7.949,00 8.044,06 8.044,06  

Total item 7      63.592,00  64.352,48  

Total Geral      1.858.622,00  1.917.801,52  

data de assinatura: 14/10/2022.
Vigência do aditamento: 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: 864713
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: tomada de Preços.
Número: 007/2022.
objeto: reforma no prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará no 
município de Parauapebas/Pa.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no Ministério Público, atividade 
de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 14:00 
horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pendrive ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: auditório Nathanael leitão, situado à rua João diogo, 
100, térreo, cidade Velha, Belém – Pa.
data da abertura: 10/11/2022.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento: funcional-Programática: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Pro-
moção e defesa dos direitos
constitucionais;
Natureza da despesa: 449039 – o.S.T. – Pessoa Jurídica;
fontes: 0101 - recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior.
obs: Por razões de segurança institucional, os projetos somente serão 
disponibilizados mediante solicitação da empresa interessada, realizada a 
partir de e-mail corporativo enviado para o endereço eletrônico cpl@mppa.
mp.br, sendo expressamente vedado o compartilhamento das plantas (pro-
jetos) com terceiros.

Protocolo: 865014

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 005/2022-MP/Pa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Permanente 
de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação 
referente à ToMada dE PrEÇoS Nº 005/2022-MP/Pa, do Processo admi-
nistrativo n.º 128790/2022-GEdoc, que tem como objeto: lote i - cons-
trução de estacionamento coberto no prédio sede do MPPa no município de 
rondon do Pará /Pa; lote ii - reforma no prédio sede do MPPa no municí-
pio de capanema/Pa; lote iii - reforma e adaptação na antiga residência 
oficial para funcionamento temporário como sede do MPPA no município 
de Barcarena/Pa:
1) as empresas ÉTica ENGENHaria lTda, alc coNSTrUÇÕES arQUi-
TETUra lTda – ME, coNEcTioN coNSTrUTora E SErViÇoS lTda, Ta-
VarES ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo - ENGYPaV EirEli, coNTiNENTal 
SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda, iMPErcoN EirEli, a3 EN-
GENHaria lTda EPP, T.E.M cordEro coMErcio E SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo lTda, coNSTrUTora doraTa EirEli, fErrEira E PaNToJa 
coNSUlToria E coNSTrUÇÃo lTda, coNSTrUTora 4MX lTda, EME 
ENGENHaria E ESTrUTUra METálica lTda, MaUÉS ENGENHaria lTda, 
PlaNTEc EMPrEiTEira aSSiSTÊNcia TÉcNica E SErViÇoS aGrÍcolaS 
lTda e daWca coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda foram enquadradas 
como beneficiárias da Lei nº 123/06, uma vez que apresentaram toda a 
documentação exigida no item 6 do edital;
2) a empresa corTÊS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda não foi conside-
rada como beneficiária da Lei nº 123/06, haja vista que não apresentou o 
documento exigido na alínea “b” do subitem 6.1 do Edital;
3) a empresa f.a. SErViÇoS EM coNSTrUÇÃo ciVil lTda não foi consi-
derada como beneficiária da Lei nº 123/06, haja vista que não apresentou 
o documento exigido na alínea “a” do subitem 6.1 do Edital;
4) A empresa LIFT ENGENHARIA LTDA não foi considerada como benefici-
ária da lei nº 123/06, haja vista que não apresentou o documento exigido 
na alínea “a” do subitem 6.1 do Edital;
5) restou HaBiliTada a empresa ÉTica ENGENHaria lTda nos lotes ii e iii, 
uma vez que foram atendidas todas as exigências do item 8 do instrumento 
convocatório, e considerando que a licitante não participou do lote i;
6) restou HaBiliTada a empresa alc coNSTrUÇÕES arQUiTETUra lTda 
no lote iii, uma vez que foram atendidas todas as exigências do item 8 
do instrumento convocatório, e considerando que a licitante não participou 
dos lotes i e ii;
7) restou iNaBiliTada a empresa coNEcTioN coNSTrUTora E SErVi-
ÇoS lTda no lote iii, por não apresentar o Balanço Patrimonial na forma 
da lei e normativos contábeis, uma vez que em sua documentação de 
habilitação não constam os demais demonstrativos solicitados no subitem 
8.2.5.2.1.3, já que a Nota Explicativa que acompanha o seu Balanço Patri-
monial não informou o normativo contábil adotado, sendo então adotado o 
NBcTG1000, conforme expresso no referido subitem do instrumento con-
vocatório; ressalta-se que a licitante coNEcTioN coNSTrUTora E SErVi-
ÇoS lTda não participou dos lotes i e ii;
8) restou HaBiliTada a empresa TaVarES ENGENHaria E PaViMENTa-
ÇÃo - ENGYPaV EirEli nos lotes ii e iii, uma vez que foram atendidas 
todas as exigências do item 8 do instrumento convocatório, e considerando 
que a licitante não participou do lote i;
9) restou HaBiliTada a empresa coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo lTda nos lotes i, ii e iii, uma vez que foram atendidas to-
das as exigências do item 8 do instrumento convocatório;
10) restou HaBiliTada a empresa iMPErcoN EirEli nos lotes i, ii e iii, uma vez 
que foram atendidas todas as exigências do item 8 do instrumento convocatório;
11) restou HaBiliTada a empresa corTÊS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
lTda nos lotes ii e iii, uma vez que foram atendidas todas as exigências 

do item 8 do instrumento convocatório, e considerando que a licitante não 
participou do lote i;
12) restou iNaBiliTada a empresa f.a. SErViÇoS EM coNSTrUÇÃo ci-
Vil lTda nos lotes ii e iii, em razão dos atestados de capacidade técnica e 
CAT do profissional engenheiro civil serem incompatíveis em características 
com o objeto da licitação, considerando-se as parcelas de maior relevân-
cia elencadas no edital, desatendendo ao exigido nos subitens 8.2.4.2 e 
8.2.4.3 do edital; ressalta-se que a licitante f.a. SErViÇoS EM coNSTrU-
ÇÃo ciVil lTda não participou do lote i;
13) restou iNaBiliTada a empresa a3 ENGENHaria lTda EPP no lote i 
em razão dos atestados de capacidade técnica e CAT do profissional enge-
nheiro civil serem incompatíveis com o objeto da licitação, considerando-
se as parcelas de maior relevância elencadas no edital, desatendendo ao 
exigido nos subitens 8.2.4.2 e 8.2.4.3 do edital; também foi inabilitada no 
Lote I por não apresentar o demonstrativo de fluxo de caixa, desatendendo 
ao subitem 8.2.5.2.1.1, uma vez que em a Nota Explicativa que acompa-
nha seu Balanço Patrimonial não indica o normativo contábil adotado pela 
empresa; ressalta-se que a licitante a3 ENGENHaria lTda EPP não parti-
cipou dos lotes ii e iii;
14) restou HaBiliTada a empresa T.E.M cordEro coMErcio E SErVi-
ÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda nos lotes ii e iii, uma vez que foram atendi-
das todas as exigências do item 8 do instrumento convocatório, e conside-
rando que a licitante não participou do lote i;
15) restou iNaBiliTada a empresa coNSTrUTora doraTa EirEli no lote 
i em razão do atestado de capacidade técnica apresentado ser incompatível 
com o objeto da licitação, considerando-se as parcelas de maior relevância 
elencadas no edital, o que desatende ao exigido no subitem 8.2.4.3 do edital; 
a licitante foi HaBiliTada nos lotes ii e iii, uma vez que foram atendidas 
todas as exigências do item 8 do instrumento convocatório;
16) restou iNaBiliTada a empresa lifT ENGENHaria lTda no lote ii em 
razão de não ter apresentado o Balanço Patrimonial acompanhado da Nota 
Explicativa, desatendendo ao subitem 8.2.5.2.1.3 do Edital; também foi 
inabilitada no lote ii em razão da ausência da assinatura do contador em 
seu Balanço Patrimonial e demais documentos contábeis, descumprindo o 
subitem 8.2.5.2.2 do edital; a licitante também restou inabilitada no lote 
ii em razão de não ter apresentado o Balanço Patrimonial e as demonstra-
ções contábeis, acompanhados dos respectivos Termos de abertura e de 
Encerramentos, desatendendo o subitem 8.2.5.2.2 do instrumento convo-
catório; ressalta-se que a empresa lifT ENGENHaria lTda não participou 
dos lotes i e iii;
17) restou HaBiliTada a empresa fErrEira E PaNToJa coNSUlToria 
E coNSTrUÇÃo lTda no lote ii, uma vez que foram atendidas todas as 
exigências do item 8 do instrumento convocatório, e considerando que a 
licitante não participou dos lotes i e iii;
18) restou iNaBiliTada a empresa coNSTrUTora 4MX lTda no lote i em 
razão dos atestados de capacidade técnica e CAT do profissional engenhei-
ro civil serem incompatíveis com o objeto da licitação, considerando-se as 
parcelas de maior relevância elencadas no edital, desatendendo ao exigido 
nos subitens 8.2.4.2 e 8.2.4.3 do edital; a licitante restou HaBiliTada nos 
lotes ii e iii, uma vez que foram atendidas todas as exigências do item 8 
do instrumento convocatório;
19) restou iNaBiliTada a empresa EME ENGENHaria E ESTrUTUra ME-
Tálica lTda nos lotes i, ii e iii por não apresentar o Balanço Patrimonial 
na forma da lei e normativos contábeis, uma vez que em sua documen-
tação de habilitação não constam os demais demonstrativos solicitados 
nos subitens 8.2.5.2.1.1 ou 8.2.5.2.1.3, conforme o caso da empresa, já 
que não informou o normativo contábil adotado; também fica inabilitada 
em todos os lotes em razão de não ter apresentado o Balanço Patrimonial 
e as demonstrações contábeis, acompanhados dos respectivos Termos de 
abertura e de Encerramentos, desatendendo o subitem 8.2.5.2.2 do ins-
trumento convocatório; a licitante ainda foi inabilitada no lote i em razão 
dos atestados de capacidade técnica e CAT do profissional engenheiro civil 
serem incompatíveis com o objeto da licitação, considerando-se as parce-
las de maior relevância elencadas no edital, desatendendo ao exigido nos 
subitens 8.2.4.2 e 8.2.4.3 do edital; também restou inabilitada no lote ii 
em razão do atestado de capacidade técnica apresentado ser incompatível 
com o objeto da licitação, considerando-se as parcelas de maior relevância 
elencadas no edital, desatendendo ao exigido no subitem 8.2.4.3;
20) restou HaBiliTada a empresa MaUÉS ENGENHaria lTda nos lotes ii 
e iii, uma vez que foram atendidas todas as exigências do item 8 do instru-
mento convocatório, e considerando que a licitante não participou do lote i;
21) restou iNaBiliTada a empresa PlaNTEc EMPrEiTEira aSSiSTÊNcia 
TÉcNica E SErViÇoS aGrÍcolaS lTda no lote i em razão do atestado de 
capacidade técnica apresentado ser incompatível com o objeto da licitação, 
considerando-se as parcelas de maior relevância elencadas no edital, de-
satendendo ao exigido no subitem 8.2.4.3 do edital; a licitante foi HaBili-
Tada nos lotes ii e iii, uma vez que foram atendidas todas as exigências 
do item 8 do instrumento convocatório;
22) restou iNaBiliTada a empresa daWca coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
lTda no lote ii em razão da ausência da assinatura do contador em seu 
Balanço Patrimonial e demais documentos contábeis, descumprindo o subi-
tem 8.2.5.2.2 do edital; ressalta-se que a empresa daWca coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS lTda não participou dos lotes i e iii.
o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações.
Belém, 17 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 865011
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republicada por incorreção no d.o.e. de 06 de outubro de 2022
Portaria Nº 5793/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MYSa KarEN SoUSa araUJo, aSSESSora dE 
ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3496, lo-
tada na Promotoria de Justiça de Breu Branco, a importância de r$ 660,00 
(seiscentos e sessenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 3/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 660,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 05 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5986/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EriKa claUdiNE rodriGUES caValcaNTE, 
aSSESSora MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.2937, lotada na Promotoria 
de Justiça de concórdia do Pará, a importância de r$ 500,00 (quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 3/10 até 2/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5987/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roSa Maria BaSToS foNSEca, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.1148, lotada na Promotoria de Justiça 
de Moju, a importância de r$ 700,00 (setecentos reais), para ocorrer com 
despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/10 até 4/12/2022, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5988/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a Maria dE NaZarÉ da coSTa BaSToS, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2624, lotada na Promotoria 
de Justiça de São domingos do capim, a importância de r$ 1.000,00 (hum 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 3/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5989/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a EUclidES carValHo SilVa JUNior, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2583, lotado na Promotoria 
de Justiça de Bagre, a importância de r$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 5/10 até 4/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5990/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aMaNda liBEral loPES, aSSESSora Mi-
NiSTErial, Matrícula n.º 999.3518, lotada na Promotoria de Justiça de 
oriximiná, a importância de r$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 6/10 até 
5/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5991/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a caSSia alEXaNdra aMaral dE alEXaNdria, 
aSSESSora MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.3522, lotada na Promotoria 
de Justiça de Melgaço, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/10 
até 30/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 10/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5992/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KEllEN criSTiNa dE JESUS frEiTaS TEiXEi-
ra, aSSESSora MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.3067, lotada na Promo-
toria de Justiça de Muaná, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
3/10 até 25/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros – P. física - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 17 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 864912
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Portaria Nº 5881/2022-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 146310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cirU TEiXEira faVacHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3469
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): ourém/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM/Pa, 06 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5885/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145515/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 11/10/2022 - 19/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5886/2022-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 145947/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo afoNSo BarBoSa da coNcEiÇao JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5888/2022-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 146203/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica rEi MorEira frEirE
carGo/fUNÇÃo: coordenador cao da infância e Juventude
MaTrÍcUla: 999.407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de coordenadora do centro de apoio operacional da 
Infância e Juventude, como palestrante e coordenadora das oficinas do 
Evento “rodas de conversa: o Ministério Público e a Escola: fortalecendo 
a rede de Enfretamento à Violência contra crianças e adolescentes, a ser 
realizado na PJ de São Miguel do Guamá
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5889/2022-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 145559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUro BiTTENcoUrT diaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1648
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de 
um rack na PJ de Garrafão do Norte.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5890/2022-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 146076/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policia
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5891/2022-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 144231/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raliSSoN carloS dE carValHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3315
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 21/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5892/2022-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 145714/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario cESar NaBaNTiNo arraiS BraUNa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de chaves
MaTrÍcUla: 999.2750
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: chaves - Pa
dESTiNo(S): Bagre/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 25/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5893/2022-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 146229/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ENY SaNToS BaiMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.319
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 29/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
a complementação do serviço de segurança patrimonial, de combate a 
incêndio (extintor e sinalização) e a fixação do pavilhão nacional (bandeira)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5895/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146358/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 02/09/2022, 06/09/2022 - 06/09/2022, 
13/09/2022 - 13/09/2022, 15/09/2022 - 15/09/2022, 19/09/2022 - 
19/09/2022, 26/09/2022 - 26/09/2022, 29/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5896/2022-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 146375/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa, curuçá/Pa, Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 02/12/2022 - 04/12/2022, 06/12/2022 - 06/12/2022, 
07/12/2022 - 07/12/2022, 13/12/2022 - 14/12/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5897/2022-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 145823/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ValEria alEXaNdra SoarES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.3483
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o PJ nas “Eleições 
Gerais de 2022”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5898/2022-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 145495/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENE SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.907
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): Ulianópolis/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 Ulianópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5899/2022-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 145697/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jairo Mororo aGUiar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2474
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 07/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 864657

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0992/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Vitória do Xingu;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Vitória do Xingu;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12666/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEi-
roZ para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Vitó-
ria do Xingu, a contar de 6/9/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1000/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o afastamento da promotora de justiça Herena Neves 
Maués corrêa de Melo para participar de curso de capacitação para mem-
bros dos Ministérios Públicos, em Brasília/df;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 7º cargo da promotoria de justiça de San-
tarém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 11696, 
11786 e 12191/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS para 
exercer na promotoria de justiça de Santarém, as atribuições do 7º cargo, 
no período de 26 a 28/9/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1006/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de meio 
ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, funda-
ções e entidades de interesse social de ananindeua;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça daNiEl BraGa BoNa para, em atuação 
conjunta, exercer na promotoria de justiça de meio ambiente, patrimô-
nio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de 
interesse social de ananindeua, as atribuições do 2º cargo, a contar de 
23/9/2022, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 30 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 1007/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Vigia;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Vigia;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça HÉlio rUBENS PiNHo PErEira para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Vigia, no perí-
odo de 23/9 a 31/10/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 30 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1008/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo da promotoria de justiça de Tomé-açu;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Tomé-açu;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça aNToNio MaNoEl cardoSo diaS para 
exercer na promotoria de justiça de Tomé-açu, as atribuições do 2º cargo, 
no período de 23/9 a 31/10/2022, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 30 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1009/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo da promotoria de justiça de Tailândia;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Tailândia;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚNior para 
exercer na promotoria de justiça de Tailândia, as atribuições do 2º cargo, 
no período de 23/9 a 31/10/2022, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 30 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1010/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 4º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaUla SUElY dE araÚJo alVES ca-
MacHo para exercer na promotoria de justiça de itaituba, as atribuições 
do 4º cargo, a contar de 23/9/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 30 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1011/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença da promotora de justiça Maria cláudia Vitorino Gadelha;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de Bragança;
coNSidEraNdo os termos do expediente Gedoc protocolizado sob nº 
145555/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro 
dE MacÊdo JÚNior para exercer na promotoria de justiça de Bragança, 
as atribuições do 3º cargo, no período de 30/9 a 3/10/2022, sem prejuízo 
das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 30 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 1012/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça criminal de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11044/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Maria JoSÉ ViEira dE carValHo 
cUNHa para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça criminal de ananindeua, as atribuições do 
4º cargo, no período de 2/8 a 30/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1014/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Ulianópolis;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14173/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia carValHo MEdrado aSS-
MANN para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 5/10/2022, 
referente aos autos do processo nº 0800108-61.2022.8.14.0130, de atribui-
ção do cargo da promotoria de justiça de Ulianópolis, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1015/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de 
Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14260/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DANYLLO POMPEU COLARES para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 19/10/2022, referente aos au-
tos do processo nº 0804872-06.2021.8.14.0040, de atribuição do 2º cargo da 
promotoria de justiça de Parauapebas, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1016/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14683/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ANTONIO MANOEL CARDOSO DIAS para ofi-
ciar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 5/10/2022, referente aos 
autos do processo nº 0001588-80.2011.8.14.0005, de atribuição do 2º cargo 
da promotoria de justiça de altamira, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1017/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
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coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14438/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia carValHo MEdrado aSS-
MANN para oficiar em conjunto com a promotora de justiça MARIANA SOU-
Sa caValEiro dE MacEdo daNTaS na sessão do tribunal do júri, pau-
tada para o dia 3/11/2022, referente aos autos do processo nº 0003239-
22.2013.8.14.0024, de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça de 
itaituba, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 03 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1018/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça criminal 
de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12803/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MEliNa alVES BarBoSa para, sem pre-
juízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer na promotoria 
de justiça criminal de ananindeua, as atribuições do 4º cargo, no período 
de 3/9 a 1º/11/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1019/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13449/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DANIEL MENEZES BARROS para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 6/10/2022, referente aos au-
tos do processo nº 0003908-51.2018.8.14.0040, de atribuição do 1º cargo 
da promotoria de justiça de Parauapebas, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1020/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de castanhal;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12713, 
13148 e 14139/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES para 
oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 29/9/2022, refe-
rente aos autos do processo nº 0088474-87.2015.8.14.0055, de atribui-
ção do 1º cargo da promotoria de justiça de castanhal, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais 
atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1021/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos das promotoras de justiça Nayara San-
tos Negrão e Paloma Sakalem;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 7º cargo da promotoria de justiça de altamira 
e do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12335/2022;

r E S o l V E:
i - dESiGNar o promotor de justiça lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coS-
Ta para exercer na promotoria de justiça de altamira, as atribuições do 7º 
cargo, no período de 3 a 7/10/2022, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar o promotor de justiça rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia, no 
período de 3 a 7/10/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1022/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 8º, alínea a, da resolução nº 010/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13456/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça carloS fErNaNdo crUZ da Sil-
Va e JUliaNa caBral coUTiNHo aNdradE para, sem prejuízo de suas 
atribuições originárias e em regime de mutirão, oficiarem em processos 
judiciais e extrajudiciais de atribuição do 4º cargo da promotoria de justiça 
de itaituba, no período de 1º a 31/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1023/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, da resolução nº 012/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Pacajá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12948/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuí-
zo de suas atribuições originárias e em regime de mutirão, oficiarem em 
processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de Pacajá, nos períodos indicados:
i – JUliaNa frEiTaS doS rEiS, de 1º a 30/9/2022;
ii – lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo, de 5 a 31/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1024/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Garrafão do Norte;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Garrafão do Norte;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12877/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aMaNda lUciaNa SalES loBaTo para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Garrafão do Norte, 
no período de 30/9/2022 a 27/1/2023, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1025/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Benevides;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12296/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ViViaNa doS SaNToS coUTo dEla-
QUiS PErEZ para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação con-
junta, exercer na promotoria de justiça de Benevides, as atribuições do 1º 
cargo, no período de 29/8 a 27/10/2022.
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SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1026/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça 
de Novo Progresso;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11348/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá 
para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer 
na promotoria de justiça de Novo Progresso, as atribuições dos 1º e 2º 
cargos, a contar de 1º/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1027/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Tucumã;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Tucumã;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11403/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça crEMilda aQUiNo da coSTa para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Tucumã, no 
período de 21/8 a 19/10/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1028/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de castanhal;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11658/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl 
MorEira crUZ para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação 
conjunta, oficiar em audiências de atribuição do 1º cargo da promotoria de 
justiça de castanhal, no período de 8/8 a 6/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1029/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12071/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça MaUro GUilHErME MESSiaS doS SaN-
ToS para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
oficiar em processos eletrônicos de atribuição do 1º cargo da promotoria 
de justiça de Parauapebas, no período de 22/8 a 20/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1030/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Brasil Novo;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13226/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça daNiEl BraGa BoNa e JoSÉ ilToN 
liMa MorEira JÚNior para, sem prejuízo de suas atribuições originárias 
e em regime de mutirão, oficiarem em processos judiciais e extrajudiciais 
de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Brasil Novo, no período 
de 26 a 30/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1032/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça daniel Braga Bona no 
município de ananindeua, com prejuízo de sua titularidade;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de São 
Miguel do Guamá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14316/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça Márcio dE alMEida fariaS para exercer 
na promotoria de justiça de São Miguel do Guamá, as atribuições do 2º cargo, 
no período de 1º a 30/10/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1033/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Ulianópolis;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Ulianópolis;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 14174 
e 14859/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça HElEM TaliTa lira foNTES para exer-
cer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Ulianópolis, no 
período de 1º/10 a 29/11/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1034/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça criminal 
de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14605/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Maria JoSÉ ViEira dE carValHo 
cUNHa para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça criminal de ananindeua, as atribuições do 
4º cargo, no período de 1º a 31/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1035/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, da resolução nº 012/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de dom Eliseu;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14324/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alaN JoHNNES lira fEiToSa para, sem 
prejuízo de suas atribuições originárias e em regime de mutirão, oficiar em 
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processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de dom Eliseu, no período de 17 a 25/10/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1036/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 9º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14722/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Maria raiMUNda da SilVa TaVa-
RES para oficiar em conjunto com o promotor de justiça DIEGO BELCHIOR 
fErrEira SaNTaNa nos autos do procedimento administrativo nº 005988-
031/2022, de atribuição do 9º cargo da promotoria de justiça de Santa-
rém, a contar de 4/10/2022, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 04 de outubro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 865012
a V i s o Nº 21/2022-MP/cGMP
o Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, cor-
regedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, aViSa a todos os membros que, conforme o Provimento nº 
04/2019 – MP/cGMP, publicado no doE do dia 18.09.19, o prazo para o 
envio do trabalho jurídico para concorrer ao diploma de Honra ao Mérito de 
2022, via sistema GEdoc, encerrará no dia 31/10/2022.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 864707
Portaria Nº 5993/2022-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. Sandra fernandes 
de oliveira Gonçalves, que exerce suas atividades no 6º cargo da Promo-
toria de Justiça criminal de Belém /Pa, para atuar no inquérito Policial de 
nº 0000435-07.2019.8.14.0401, na condição de longa manus da Procura-
doria-Geral de Justiça, e, nos termos do art. 28 do cPP, que prossiga com 
a demanda, para mais diligências, no intuito de formar sua opinio delicti 
e ofereça a competente denúncia, se assim entender, ou requeira o arqui-
vamento, após esgotadas as diligências, em razão das fundamentações 
apresentadas.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 864798
Portaria Nº 5994/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o pleito do Promotor de Justiça Natural, nos termos ao 
ofício n.º 552/2022-MPPa/PJo;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais, em especial o da indivisibi-
lidade disposto no artigo 127, §1.º da constituição federal Brasileira c/c o 
disposto no artigo 18, iX, “f” da lei complementar nº 057, de 6 de julho de 
2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o art. 18, inciso iX letra “f” da lei complementar n.º 
057/2006 – lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará
coNSidEraNdo o Procedimento Preparatório n.º 000599-178/2022,
r E S o l V E:
dESiGiNar a Promotora de Justiça lilian regina furtado Braga, titular 
da 13.ª PJ de Meio ambiente de Santarém para atuar em conjunto com o 
Promotor de Justiça Paulo igor Barra Nascimento, no Procedimento Prepa-
ratório n.º 000599-178/2022, e nas futuras demandas que deste decor-
rer, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as pessoas 
envolvidas, conforme o previsto na legislação pertinente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 864799

editaL N° 21, de 17 de oUtUBro de 2022
Vi coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de serVi-
dor do MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
editaL de diVULGaÇÃo do resULtado PreLiMiNar dos caNdi-
datos aProVados Na ProVa discUrsiVa
o Presidente da comissão, usando de suas atribuições legais torna públi-
ca, para ciência dos interessados, o resultado Preliminar dos candidatos 
aprovados na Prova discursiva do Vi concurso Público para o provimento 
de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e 
superior do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Pará, 
conforme o Edital nº 1, de 13 de maio de 2022, nos termos dos anexos 
I - Resultado Geral, II - Resultado Candidatos Pessoa com Deficiência, III 
- resultado candidatos Negros e iV - resultado candidatos indígenas ou 
Quilombolas deste Edital.
a consulta individualizada do resultado será disponibilizada no site www.
consulplan.net para acesso mediante login e senha pelos candidatos. 
os candidatos não listados neste Edital poderão visualizar seus resultados 
através da consulta retromencionada.
caberá recurso contra a totalização dos pontos obtidos na prova discursiva 
nos dois dias úteis subsequentes à divulgação deste resultado, por meio do 
endereço eletrônico https://www.consulplan.net.
aNeXo i - resULtado GeraL
1. aNaLista JUrÍdico
1.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330056081, abel da Silva Pires Neto, 19.1 / 330121815, adriana fernan-
des dainezi, 19.4 / 330080473, ágata Esthéfane das chagas Gentil, 19.3 
/ 330096960, Alana Farias Santos, 19 / 330182946, Alexandre Rufino De 
albuquerque, 19.2 / 330061242, alexsandro Sousa de oliveira, 17.1 / 
330094004, aline Silva de almeida Galúcio, 19 / 330114673, allan cassio 
Pereira Baia de almeida, 18.6 / 330163354, allan rodrigo dias Mesquita, 
14.7 / 330137486, amanda Barros luna, 19.4 / 330058004, amanda Bre-
na Souza da costa, 19 / 330070587, amanda de Paula Nogueira lima 
Eismann, 18.3 / 330037054, ana carolina rodrigues da Silva, 19.6 / 
330092473, ana clara Monteiro cordeiro, 18.7 / 330057018, ana luiza 
Nunes Marinho de araújo, 17.2 / 330018783, ana Paula charone Baetas, 
19.6 / 330116282, ana Paula lima Monteiro, 19.4 / 330137889, ana Vitó-
ria Ximenes de Sousa, 18.2 / 330114014, anamaria ferreguete crispino 
cunha, 18.5 / 330077823, ananda aboim lima Pereira, 18.3 / 330054787, 
andré luiz Pessôa de Méllo filho, 19.1 / 330051237, andre Watkins freire, 
18.5 / 330111087, anibas ferreira de Souza Neto, 17.5 / 330005859, 
anna carolina Sassim rodrigues Gomes, 19.2 / 330168330, anna carolina 
Silva Santos, 16.7 / 330069867, anna Julia falcão Bastos, 15.6 / 
330054047, antonio carlos Puga rebelo Junior, 18 / 330070020, aretha 
Nobre costa, 16.2 / 330063096, Barbara Morais costa, 18.2 / 330000089, 
Barbara Santiago Pessoa Sinfronio, 18.1 / 330066273, Beatriz lamartine 
Nogueira araujo, 19.5 / 330086538, Bergson fernandes Mota, 17.2 / 
330103071, Bianca de castro Bordalo, 18.2 / 330078671, Bianca Macedo 
fernandes, 18.9 / 330094739, Bruna costa de Souza, 18.4 / 330031817, 
Bruna cristina cruz de farias, 18.2 / 330127944, Bruno Maia ferreira, 
18.8 / 330005765, Bruno Silva da Silva, 18.5 / 330105365, caio Sampaio 
Menezes, 17.6 / 330039095, camila Silva cruz, 18 / 330089698, camillo 
Gabriell Motta da costta, 17.4 / 330096756, carlos andre anceles Morais, 
18.9 / 330142342, carlos Gabriel Vanetta Marinho, 19 / 330126412, car-
los Mateus de almeida Bulhoes, 19.5 / 330112713, cassandra de cássia 
da cruz rodrigues, 18.5 / 330127407, cesar augusto rodrigues Sena Pon-
tes Matos, 17.1 / 330088688, claudia Uchoa dos Santos, 19.4 / 330111419, 
cristiana de Sousa Vieira, 18.7 / 330127878, crysthyan lima da Silva, 
17.3 / 330054524, daniel cardoso Zahlouth, 17.6 / 330063692, daniele 
dos Santos lira, 19.1 / 330134338, daniele ferreira Miranda, 19.6 / 
330046223, danielle dos Santos Prazeres, 17.5 / 330146369, danilo Jordy 
de almeida figueiredo, 17 / 330074532, danniele Pantoja dantas, 18.4 / 
330064074, danyela Moreno de Sousa Miranda, 19.1 / 330071179, debo-
ra oliveira ferreira, 15.2 / 330183666, denise Evangelista Peloso da Silva, 
18.7 / 330044058, deusuilson Martins cirqueira filho, 18.1 / 330042579, 
diego lima azevedo, 16.6 / 330083594, diego oliveira Telles da Silva, 
19.1 / 330113576, diogo Nicolau ribeiro coimbra, 19 / 330180946, diogo 
rogério aparecido da Silva araújo, 18.5 / 330159185, Edson Benedito 
Quaresma Pantoja filho, 19.5 / 330125137, Edson fernando Monteiro re-
zende Junior, 17 / 330132323, Eduardo costa de araújo, 19.6 / 330051740, 
Edvane Silva dos Santos, 18.9 / 330002946, Elanna dos reis Silva, 18.8 / 
330111456, Elisa Maciel Brasil, 19.5 / 330032326, Elson Vitor lopes coe-
lho, 16.5 / 330059893, Emanoeli lopes feitosa dos Santos, 16.7 / 
330064816, Emelin Sousa do Espirito Santo, 17.2 / 330006573, Emma-
nuel Braga coimbra de araújo, 19.1 / 330156840, Enilson rocha Pereira, 
17.2 / 330045581, Erika de Babilonia ribeiro dos reis Wanzeler, 15.6 / 
330165496, Eryca rubielly cabral Tolentino, 19.4 / 330013490, Euricles 
limite Teixeira Júnior, 18.1 / 330006510, Evander dayan de Mattos alen-
car, 18.9 / 330028575, Evangelina de Jesus do Nascimento Barbosa, 18.6 
/ 330037826, Ewerton damião dos Santos, 18.9 / 330063940, fabiana 
carneiro Velasco, 19.1 / 330110302, fabiana lima agapejev de andrade, 
19 / 330070934, fabiano Medeiros ferreira, 18.6 / 330058620, fabricio 
Quaresma de Sousa, 14.4 / 330127338, felipe assunção castro, 18.2 / 
330092481, felipe Matheus chaves de oliveira, 19.1 / 330164659, felipe 
Mendonça de oliveira, 18.9 / 330024711, fernanda de araújo Barros Pan-
toja, 16.1 / 330111077, fernanda de Sousa Vieira, 15.6 / 330089369, 
fernanda Pamplona Menescal de Souza, 19.5 / 330156706, flávia Queiroz 
Barbosa, 19.1 / 330006557, francisco Walter Queiroz carvalho Júnior, 18.6 
/ 330050995, Gabriel Queiroz fernandes, 19.8 / 330121171, Gabriel rabi 
Mendes chaves, 18.7 / 330107088, Gabriel reis de Moraes, 17.6 / 
330008902, Gabriela alves da costa, 17.1 / 330092831, Gabriela Batista 
da Silva, 19.1 / 330075899, Gabriela Quadra Vieira dos Santos, 19.3 / 
330077830, Gabriela Vitória da Silva, 19.1 / 330094057, Geanini Eriko de 
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Sousa araújo, 15.6 / 330123010, George lucas aguiar Machado, 19.1 / 
330055305, Gerson figueiredo Martins Junior, 16.3 / 330118990, Gilberto 
da Silva Sousa, 16.7 / 330144689, Gisele Sucupira leitao, 19 / 330079130, 
Gleyson Miranda costa, 18.3 / 330152428, Guilherme da Silva, 19 / 
330070088, Gustavo Henrique araújo Nery, 19.1 / 330093776, Haian câ-
nela Silva Barros, 18.2 / 330021872, Helaine Santos oliveira, 18.7 / 
330044654, Hélio José Affonso De Carvalho Neto, 18.6 / 330187739, He-
loísa cristina Souza da costa, 18.7 / 330028483, Henrique otávio de Melo 
raiol Nunes Maciel, 17.6 / 330107619, iann custódio Menezes, 17.8 / 
330002747, iara de almeida Bandeira, 16.7 / 330000452, igor Pereira 
cavalcante, 16.3 / 330054432, igor Sérgio oliveira aguiar, 16.9 / 
330070284, isabelli Martins Galvão dos Santos, 19.1 / 330088553, isado-
ra Jeronima Trindade rollo d oliveira, 18.6 / 330071856, isadora Tostes 
lobato azevedo, 18.6 / 330067390, islan clairefont de Souza Mello, 17.9 
/ 330128681, ismenio Silva chaves, 18.2 / 330077795, ive caroline Soa-
res Baia, 18.2 / 330101087, izabela fernanda de araújo lobo, 19.1 / 
330088259, izalena de oliveira Veloso, 19.2 / 330091802, Jacicleide Silva 
Pedroso, 17.6 / 330101079, Jamile carvalho de Brito, 19.6 / 330019579, 
Jamylle Mariana Pantoja Bastos, 18.9 / 330156277, Jaqueline lima lopes, 
20 / 330123253, Jedson Jean ramalho de Sousa, 17.8 / 330057219, Jef-
ferson ferreira coelho, 18 / 330189561, Jefth leonardo Vasconcelos cesar, 
18.6 / 330104706, Jéssica azevedo rocha, 16.4 / 330135249, Jessica Be-
zerra de Mescouto, 18.7 / 330099432, Jéssica Helena Maruoka da Silva, 
18 / 330072205, Jessica lima Trindade, 19.1 / 330093304, Joao carlos 
Pereira Galucio, 19 / 330135984, Joao cleber Pereira dos Santos, 19.8 / 
330091731, João inácio Braga Pinto Neto, 18.3 / 330151947, Joao Victor 
Nogueira Groberio, 15.3 / 330153800, João Victor Paraguassu da cruz, 18 
/ 330105329, Jonilson Pereira Silva, 17.6 / 330019438, Jorge cardoso de 
Sa ribeiro, 17.4 / 330039805, Jorge leonardo Baité de carvalho, 17.3 / 
330002046, Jose antonio Gomes da Silva, 18.5 / 330100275, Jose Brabo 
de carvalho Netto, 13.5 / 330087958, Josué Muniz costa, 16.5 / 
330182408, Juliana Eugenio ferreira, 18.9 / 330072830, Julio cesar de 
freitas Mateus, 16.3 / 330188247, Kaio Vitor Pereira da Silva, 18.7 / 
330100598, Karime Moraes correa, 19.5 / 330146000, Karoline Bezerra 
Maia, 14.6 / 330103130, Keilla Maria de azevedo leite, 20 / 330191264, 
larissa Borges da Silva Valin, 18.4 / 330028326, larissa lobato Jacob, 
19.2 / 330158485, larissa Ysabelle ferreira Marroquim, 18.9 / 330088539, 
layane cristina Silva dos Santos, 19.5 / 330099191, layla lima ayub, 18 
/ 330035521, layse reis Nunes, 19.1 / 330011299, leandro Neves da 
costa, 18.8 / 330133629, leonardo augusto da Silva ribeiro, 19.5 / 
330077102, leonardo Negrao Maues, 17.7 / 330053578, leonardo ramos 
Moreira, 19 / 330157141, leonor Veloso da rocha fonseca correia, 18.9 / 
330098385, letícia camara Machado, 18.7 / 330093779, letícia dias cor-
rêa, 19.1 / 330095508, letícia Queiroz rabelo, 18.7 / 330101295, levi 
oliveira Gonçalves de Melo, 14 / 330080683, lorena de fatima oliveira 
dos Santos, 18.9 / 330076284, louise de lima ferreira andrade, 17.6 / 
330116595, luana Sales de Sousa, 17.6 / 330008704, lucas de oliveira 
carioca, 19 / 330099154, lucas leal Braga, 19.1 / 330080391, lucas lôla 
ladislau, 16.4 / 330076190, lucas Vinicio reis da Silva, 18.8 / 330086037, 
lucia Virginia oliveira Pimenta da Silva, 18.8 / 330113097, luiggi Magri-
nelli, 19.1 / 330114616, luis carlos coelho de oliveira, 16.3 / 330154104, 
luiz Paulo Silva lobato de Menezes, 16.5 / 330140932, luiz Simonsen 
Soares da Silva, 13.4 / 330021250, luiza Barçante Sanandres, 18.2 / 
330070548, luiza Holanda Vilhena, 17.6 / 330036409, luiza Tuma da Pon-
te Silva, 18.2 / 330102297, lukas dias Kawaguchi, 19 / 330050347, lygia 
Barros Pereira Moura, 18.3 / 330170765, Marcello augusto robledo Prado 
Sa, 15.7 / 330018466, Marcello Eduardo Vargas Madeira Moura, 19.1 / 
330074985, Marcello Gomes de azevedo, 19.6 / 330069882, Marcelo de 
carvalho dos Santos, 19 / 330079482, Marcelo Victor Barros da Silva, 
17.8 / 330051279, Marcos antonio Santos Machado, 18.3 / 330013461, 
Marcos dias leão, 19.1 / 330007507, Marcus Vinicius da Silva lisboa, 16.1 
/ 330012649, Maria layane de freitas Magalhães, 18 / 330063577, Ma-
rianne dos Santos Pinto, 19.6 / 330174194, Marilia de Morais fonseca, 
19.1 / 330107959, Marina Guimarães de alencar rendeiro, 19.4 / 
330101964, Mateus de Jesus Souza cardoso, 17.5 / 330128687, Matheus 
dias oliveira, 19.6 / 330005782, Matheus diego e Silva lima lopes, 18.9 / 
330051282, Matheus ravi rodrigues da Silva, 19.6 / 330107683, Mayara 
carvalho frade, 18 / 330154834, Mayra feitosa de oliveira Gomes, 19.5 / 
330040518, Melquizedeck Monteiro Melo, 18.8 / 330071102, Mila cristina 
ferro Silva da cunha Nascimento, 18.7 / 330045133, Milena Sampaio de 
Sousa, 18.3 / 330106546, Monique Picanço Neiva, 17.8 / 330096881, Mor-
gana amin da rocha, 18.1 / 330118780, Natália franklin Silva E carvalho, 
19 / 330114813, Natalia Soraia Dos Santos Bonfim, 18.1 / 330038124, 
Nathalya alves dos reis Pessoa, 17.6 / 330105587, Nayana Bandeira de 
Sa Barros, 18.7 / 330119906, Nicolau canthe Pandolfo, 14.2 / 330159833, 
Noemi Pereira Pinheiro, 19.4 / 330060836, oberdan danilo farias oliveira, 
16.4 / 330116057, otavia de oliva acatauassú Nunes, 18.7 / 330050424, 
Pablo Wolff, 15.8 / 330119951, Pamela Vasconcelos De Miranda, 19 / 
330070072, Paola Tuñas Soares, 18.4 / 330064173, Paula fernanda Baz-
zoni, 19.2 / 330156857, Pedro Henrique do carmo correia, 18.2 / 
330142013, Pedro Pereira Pires, 17.2 / 330162006, Pedro rosário lemos 
crispino, 18.8 / 330078695, Pedro Vitor ferreira de almeida, 17.2 / 
330091540, Pérola Bohadana, 14.8 / 330149780, Pollyana Silva Pes, 18.8 
/ 330103459, Polyana Góis lima, 16.4 / 330174586, Priscila fialho ribeiro, 
18.6 / 330099766, Priscila Miranda Pantoja, 17.4 / 330160044, rafael dias 
carneiro, 18.6 / 330035317, rafael felipe Miranda chagas, 17.6 / 
330123177, rafael Pedro costa lira, 16.5 / 330148322, rafael Sousa do 
Espírito Santo, 15.5 / 330109113, rafael Souza Santos, 18.7 / 330088866, 
raimundo Edgar do Sacramento Neto, 18.4 / 330076749, raimundo Nona-
to costa Beleza Junior, 17.2 / 330093063, raisa crespo Soares, 19.6 / 
330116009, ramayana Trog Barbosa, 17.2 / 330006129, ramon lisboa 
Mesquita, 17.5 / 330054004, ranier William overal, 15.8 / 330000112, 

raquel Melina rego Sousa, 19.6 / 330089587, rebecca de oliveira Mourao 
ramos, 17.2 / 330185334, renan de Matos cavalcante Poncadilha, 17.9 / 
330068276, renan diamantino carvalho, 16.4 / 330133790, renan Ernes-
to leão da Silva, 17.5 / 330032862, renata Silva E Silva, 17 / 330114900, 
renato Mesquita dos reis Guimarães, 20 / 330123056, renato Pereira 
chaves, 15.7 / 330176931, ricardo angelo rocha, 19.8 / 330114795, ri-
cardo Teixeira de castro ribeiro, 18.8 / 330075106, roberta caroline alves 
Silva, 18.5 / 330158380, rodolfo augusto alencar freire, 16.4 / 330121682, 
rodolfo de Melo falcao Junior, 18.9 / 330083836, rodrigo Maciel lamego, 
18.6 / 330091192, rogerio Pina Maia, 14.2 / 330120561, romulo Tiago 
Piedade Soares, 18.3 / 330066530, roniel carneiro, 19 / 330153874, ro-
sane raiara lima ferreira, 14.3 / 330063821, rubenice da Silva oliveira, 
18.4 / 330077159, Sabrinna Sousa Santos, 16.4 / 330000336, Samantha 
de oliveira ferreira, 18.3 / 330022158, Samira Hachem franco costa, 18.5 
/ 330079256, Sebastião Sena Veloso, 14.9 / 330190898, Segismundo cor-
deiro de araújo filho, 17.4 / 330035617, Silvia danielly do Espírito Santo 
cabral, 18.4 / 330080824, Tales Efraim Peres falqueto, 15.6 / 330005585, 
Tamer cury Neto, 18.4 / 330075930, Tatiane danielle Souza de oliveira, 
17 / 330004046, Tayna Silva cavalcante, 18 / 330070411, Thaís Magno 
Gomes de oliveira, 19.4 / 330010495, Thais regina farias dos Prazeres, 
19.6 / 330121781, Tharlleton Pinto Sousa de Brito, 19.1 / 330049897, 
Thiago augusto Tromps rodrigues, 16.9 / 330148921, Thiago Nogueira 
Gomes, 18.9 / 330094287, Tiago castro Soares, 19.1 / 330181800, Tulio 
diego de almeida Monteiro, 19.6 / 330090233, Vanessa Miranda Gouveia, 
19.5 / 330000185, Verena leitão de oliveira, 19.6 / 330074686, Victor 
albino de andrade, 18.1 / 330090911, Victor diego ribeiro, 18.1 / 
330106485, Victória Eduarda Santos da Silva, 19 / 330056261, Victoria 
Tereza da Silva Pinto rutowitcz, 19.1 / 330076480, Villy Guimarães costa 
Borges, 19 / 330019389, Vinicius dos Santos Peniche, 19.6 / 330069799, 
Vinícius Pontes de Souza alvarenga, 19 / 330100564, Vitoria Xavier da 
costa, 18.1 / 330069748, Vivianny cardoso alves Brito, 18.4 / 330138657, 
Walessa Miranda de Holanda Pegado, 19 / 330161494, William Silva do 
Nascimento, 16.6 / 330117196, Yasmim Barletta Baleixe, 19.6 / 
330116254, Yasmim regina feio de Sa, 15.4 / 330106024, Yasmin araújo 
curvelo, 19.6 / 330101785, Yasmin Nascimento Moita, 18 / 
2. aUXiLiar de adMiNistraÇÃo
2.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330025709, adalberto Santiago filho, 19.6 / 330111858, adam Jose da 
Silva Medeiros, 18.4 / 330076197, adeline Menezes colares, 19.9 / 
330063590, adonias ramos, 15 / 330090798, adrian Vinicius Gomes Mar-
tel oliveira, 16.9 / 330077238, adriana rodrigues de Miranda, 16 / 
330075082, adriane Martins Matos, 18.5 / 330155287, adriano fiuza da 
cruz, 18 / 330156152, afonso Thiago Braga delgado, 18.9 / 330072190, 
akassia fernanda da Silva ribeiro, 18.5 / 330119814, alan felipe Monteiro 
angelim, 18.6 / 330007899, alan freitas chaves, 19 / 330041165, alan 
Mateus costa Vasconcelos, 19.3 / 330025929, alberto Gomes ferreira 
Neto, 18.5 / 330015720, alefe delmondes duarte, 19.1 / 330106513, 
alessandra da Silva ferreira, 18.4 / 330072363, alex Victor cunha Negidio, 
19 / 330134261, alexandre da costa linhares filho, 18.9 / 330085731, 
alexandre Miranda Pereira, 19 / 330030701, alexandre Nery da Silva, 16.2 
/ 330116614, alexia cerveira Martins, 19.8 / 330086181, aline ferreira 
Martins, 18.5 / 330131650, aline Maria de oliveira lopes Silveira, 19.5 / 
330108623, allan de Macedo Maués, 19 / 330136653, allan Tadeu de Bri-
to Vieira, 18.8 / 330156567, aluizio do Espirito Santo ferreira, 19 / 
330077570, alvina Michelle Pimentel da cunha, 19.3 / 330118874, aman-
da araujo Sousa, 19.1 / 330023304, amanda fernandes Silva de oliveira, 
16.9 / 330010052, amanda Martins remédios, 18.1 / 330028740, amanda 
Naif daibes lima, 19.5 / 330071336, américo dos Santos Moraes, 16.6 / 
330045312, ana Beatriz de Sá Bezerra E Sousa, 18.2 / 330113075, ana 
carolina Xavier reis, 18.1 / 330062771, ana Katarina Manito dos Santos, 
18.5 / 330041080, ana larissa Guimaraes dias, 18.6 / 330031478, ana lin 
fagundes ramos, 20 / 330058407, ana luiza Nogueira da rocha, 18.9 / 
330166188, ana Paula lopes da Silva, 17.1 / 330103237, ana Paula oli-
veira cruz, 18.5 / 330109780, ana Paula ramos Merícias, 19.1 / 
330094426, ananda cris di Tomaso Santos Pereira, 17.9 / 330085200, 
anazion Wellington de aguiar Junior, 18.1 / 330088032, anderson da cos-
ta Gonçalves, 19.1 / 330063984, anderson francisco Baia Pires, 17 / 
330089788, andré cabral de Souza Junior, 18 / 330005311, andré luiz da 
Gama, 19.7 / 330041726, andressa leandra froz dos Santos, 17 / 
330067205, anna laura de oliveira dias, 17.9 / 330067641, anna Michel-
le da Silva Gato, 18 / 330091172, annacarolina Boulhosa cunha Pinheiro, 
16.8 / 330109597, antero Sá de lima, 18.4 / 330094150, antônia Eliete 
amorim Terto de Souza, 17.4 / 330120784, antônio Thiago Pinto Moura, 
18 / 330187230, antonio Vandilson lopes de Sousa, 18.2 / 330018854, 
arivaldo das dores costa, 16.9 / 330177839, azeane dos Santos ramos, 
16.6 / 330143376, Bárbara Jamile Queiroz reis lima, 18.2 / 330035544, 
Beatriz Bertolo Nogueira, 19.1 / 330022235, Bianca Karine dos Santos 
antunes, 18.9 / 330030894, Bianca renata cavalcante Bouth, 19 / 
330113825, Bruna letícia do Nascimento araújo lins, 15.9 / 330142147, 
Bruna Portugal da Silva, 19 / 330088171, Bruna rafaella Xavier Balan, 
18.2 / 330070612, Bruno david ferreira de Souza, 18.7 / 330058071, 
Bruno do amaral Gama arruda, 17.8 / 330007521, Bruno lopes Pinho, 
19.2 / 330153439, Bruno Moreira de Melo, 16.1 / 330104008, caio Jose 
Bastos Marques Santos, 19.1 / 330018733, caio luiz oliveira Trindade, 
18.5 / 330096186, caíque Sampaio Menezes, 16.9 / 330166529, calebe 
oliveira Bezerra do Nascimento, 17.2 / 330143533, camila Passos Barba-
lho, 19.9 / 330153312, camila Silva cruz, 16.9 / 330156208, carla an-
dressa Marques de lima, 15.4 / 330159008, carlos andre Simoes da cos-
ta, 18.5 / 330021883, carlos augusto Barros da Silva, 16.3 / 330098096, 
caroline oliveira Schmidt, 19 / 330032159, cicera rojane da Silva, 17.7 / 
330043283, cicero cardoso, 16.6 / 330144224, cicero Nogueira de andra-
de Junior, 18.9 / 330072253, clauder Pereira Teles, 18.9 / 330103309, 
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cleber Sardinha de Magalhaes, 16.6 / 330075149, clebson dias Sampaio, 
17.1 / 330136693, cleice Kelen favacho da rocha, 19.1 / 330051648, 
cristiano Macedo costa, 17.4 / 330062891, cristina Helena camargo Guer-
reiro, 19.5 / 330135928, daniel Monteiro de Melo, 18.4 / 330017552, 
daniel Moraes da costa chagas, 18 / 330011543, daniel Nascimento Soa-
res, 14.6 / 330000056, daniele cunha de Souza, 17.9 / 330166378, da-
niele de Jesus Martins dantas, 17.4 / 330158709, david Bentes Serpa, 
15.8 / 330131028, david carrera Bittencourt, 18.1 / 330011932, david 
oliveira Macedo azevedo, 15 / 330124961, debora da costa reis, 16.5 / 
330174082, débora Elisiane do Socorro de lucena Moura, 15.9 / 
330038081, déborha Souza alves Gomes, 16.4 / 330134601, delany luiza 
amorim Piedade, 18.4 / 330040813, denyson Teixeira almeida, 15.8 / 
330035080, diego Henrique carvalho da cunha, 19.6 / 330042676, diego 
lima azevedo, 18.5 / 330020946, dienne de Jesus oliveira dos Santos, 
17.6 / 330183317, dione Maria Batista caldas, 17.7 / 330036091, doraci 
Pessoa Tavares, 19.4 / 330029211, Eder Marques Paiva, 19 / 330117264, 
Edinilson furtado de Moraes, 19.2 / 330031211, Eduardo alles ribeiro, 
17.9 / 330067882, Eduardo augusto azulais lima, 17.9 / 330078785, Edu-
ardo Sanches Baia de lima, 17.5 / 330047590, Elber José oliveira Maia, 
17.1 / 330104972, Elisangela Mara da Silva Jorge, 19.6 / 330014229, Eli-
zabeth lopes Bitencourt, 19.1 / 330049811, Eliziane Batista araujo, 20 / 
330168689, Elon ferreira de Paiva, 17 / 330062607, Elton Martins da Silva 
aleixo, 18.2 / 330074846, Emerita Klivia fernandes lagin, 18.5 / 
330127207, Emily almeida abreu, 18.7 / 330096065, Emmily leão dos 
Santos, 19.5 / 330130118, Endira Sarmento Salgado, 19.2 / 330005170, 
Enzo Gabriel lacerda rodrigues, 19.5 / 330095392, Eric da costa Vaz, 
17.9 / 330003691, Ewerton alves de lemos, 19 / 330082153, Ewerton 
Silva Sousa, 15.8 / 330038410, Expedito augusto cardoso Nobre filho, 
17.6 / 330075977, fabiane lamego Souza, 16.9 / 330097662, fábio Go-
mes furtado da Silva, 19.2 / 330010519, fabricio Silva Sousa, 19.4 / 
330019559, felipe oliveira da Silva, 18.2 / 330055943, felipe rafael da 
Silva Monteiro, 18.9 / 330167108, fernando da Silva figueiredo, 18.6 / 
330007332, fernando Souza dos Santos, 19.3 / 330002833, filipe da Sil-
va Santos, 18.4 / 330160986, filippo antonio Massaruto, 18.1 / 330083795, 
flávia Karolynne lopes Gessário, 17.5 / 330116713, flávio renildo Viana 
Brusaca, 18.6 / 330002089, flávio William Souza cavalcante, 18.4 / 
330081561, francisa Soares oliveira, 18 / 330056805, francisca alessan-
dra Vieira Pastana, 15.4 / 330061048, francisco Jadson frazao de alencar, 
14.5 / 330006705, francisco Walter Queiroz carvalho Júnior, 18.5 / 
330081569, Gabriel Moura de Sousa, 15.6 / 330122275, Gabriel Souza 
câmara, 16.9 / 330060873, Gercileia do Socorro Serrão Medeiros, 18.6 / 
330023597, Geyce Karolynne Moura oliveira, 18.8 / 330027495, Gildene 
da Silva Brito, 11.3 / 330141637, Giovanni Henrique damaso dantas, 19.1 
/ 330046553, Giselle da cruz oliveira, 18.5 / 330013458, Gisely Mendes 
rodrigues, 17.5 / 330029939, Giulia Gabriela abreu da costa dias, 19.2 / 
330126425, Glaucia Magalhães fernandes, 17.5 / 330000417, Gustavo 
Santos de almeida, 19 / 330136238, Heloísa Maria ferreira Torres, 19.9 / 
330172767, Hermano albuquerque Gálico Barbosa, 17.2 / 330026923, 
Huiny Silva Monteiro, 19 / 330009084, Ícaro Tadaiesky Tavares, 16.1 / 
330065657, igor Saboia Moura rodrigues, 18.3 / 330069329, iguanei car-
doso de araújo, 18 / 330106748, ildson rosemberg alves de Souza, 17 / 
330099901, iris Tavares Penafort, 18.1 / 330004376, isabel dos reis ca-
marão, 19 / 330038857, isabela Vasco andrade, 19.6 / 330123691, isa-
belle Maria dos Santos Braz, 18.4 / 330053200, isadora Brandao Koury 
Maues, 18.3 / 330106088, islaion Brendon carneiro cardoso, 19 / 
330067561, islan clairefont de Souza Mello, 14.6 / 330106340, izabelly 
Silva araujo, 17.2 / 330182681, Jairo do Socorro dos Santos da costa, 18 
/ 330161025, Jamille raiza Menezes de Sousa, 18.5 / 330012815, Jânio 
Monteiro cauper dória, 16.7 / 330013808, Jardel flank Silva Sombra, 18.4 
/ 330064708, Jefferson Miranda Da Silva, 15.8 / 330152164, Jessica Leão 
dos Santos, 18.3 / 330001084, Jessica Suely Miranda da Silva, 17.3 / 
330074751, Joana Paula Neves dos Santos, 16.1 / 330054470, Joao carlos 
Pinheiro Borges, 16.2 / 330021431, João Gabriel ribeiro Sousa, 18.8 / 
330091257, João Paulo oliveira americo, 19.1 / 330008115, João Paulo 
Tavares Mourão aires, 17.8 / 330119709, João Vitor Soares Santos, 17.1 / 
330058462, Joelma cristina da Silva Pantoja, 15.2 / 330078966, Joelma 
da Silva costa, 17.4 / 330149805, Jordana da Mota fonseca, 19 / 
330090680, Jorge Marcelo ferreira cardoso, 18.4 / 330072922, Jose Maria 
rodrigues filho, 18.6 / 330076214, Jose Soares dos Santos Junior, 18.2 / 
330079044, Josimar Nascimento Silva, 16.8 / 330113730, Josivan Moura 
de Sá, 19.1 / 330076576, Joyce ananda Paixão duarte, 18.2 / 330073977, 
Joyce danielle Santos de oliveira, 18.8 / 330140201, Joyce Jeannie cam-
pos Bezerra, 17.5 / 330018603, Joyce lene de Mesquita Pereira, 15.9 / 
330084943, Julia alves rodrigues, 17.8 / 330085553, Júlia Santos ataíde 
rabelo, 18.6 / 330086945, Juliana cavalleiro de Macêdo ferraz, 19.1 / 
330093919, Juliana cristina Silva do Nascimento, 18.7 / 330056021, Ju-
liana da costa Nascimento, 18.8 / 330114634, Juliane lustosa Moraes 
Puget, 17.4 / 330011464, Junne Vanessa de araujo Souza, 17.9 / 
330059655, Juno Erni andrade araujo, 17.4 / 330035644, Kaio amorim 
Melo, 18 / 330155288, Karina louise Maués rodrigues, 18.5 / 330030493, 
Karla Maria Silva de Miranda, 18.3 / 330068445, Katia cristina lira Sato, 
18.5 / 330068717, Kédma Pureza rodrigues, 18.7 / 330140262, Kevin 
amadeus alves araujo, 20 / 330006178, laires Teresinha Mendonça frei-
tas cordeiro, 18.6 / 330027682, leandro fonseca Pessoa, 19 / 330034580, 
leane alves do Nascimento, 17.1 / 330018941, leila Vania Bastos raiol, 
17.4 / 330131338, leo carralas Jinkings, 18.4 / 330141749, leonardo 
Balena Queiroz, 18.2 / 330068971, letticia augusta campos de Sousa, 
16.3 / 330082786, lilian franco oliveira, 19.2 / 330082351, liliane fer-
nandes araujo, 19.1 / 330021525, lilianne Esther Mergulhão Pirker, 18.5 / 
330117976, lorena carneiro de freitas, 17.9 / 330108172, luana Modes-
to dias, 19.8 / 330144498, luana Moraes lima, 18.9 / 330074722, luana 
Nascimento cruz, 18.9 / 330135214, luanderson da Silva de Queiroz, 

15.1 / 330017220, luanna Yukari Kubota Tavares, 19.4 / 330178914, lu-
cas Baía Magalhães, 18 / 330124907, lucas corrêa da Silva, 17.4 / 
330012637, lucas daniel oliveira castro, 18.4 / 330004766, lucas dos 
Santos Zenkner, 18.3 / 330017719, lucas levino alves Vieira, 19.1 / 
330010008, lucas lima Miranda, 18.8 / 330042650, lucas lopes cruz, 
16.1 / 330142270, luciangela das Graças almeida Mendes, 16.7 / 
330097417, luis filipe Mosqueira correa, 17.9 / 330176913, luise ferreira 
cardozo, 18.3 / 330000377, Maiane Maria farias leal, 18.4 / 330042197, 
Maiara de castro Sousa de freitas, 17.2 / 330146762, Marcelo abdoral 
Vidal, 19.9 / 330008620, Marcio Medeiros alves, 18.5 / 330192612, Marco 
antonio Valino lima, 17 / 330115442, Marcos João carvalho dolzany, 19 / 
330132873, Marcos Santos dos remedios, 15.1 / 330108307, Marcus au-
relio Bezerra da Silva, 17.4 / 330082291, Maria carolina Braz da Silva 
azevêdo, 18.9 / 330185035, Maria de lourdes Nacif de Melo, 15.2 / 
330005435, Mariana Pereira de Holanda fabbri, 18 / 330036601, Mariele 
costa da Poça, 18 / 330100214, Marina Guimarães de alencar rendeiro, 
18.9 / 330137841, Marina Prado de Melo Moraes, 16.8 / 330004762, Mário 
Ney da Silva cardoso Junior, 18.9 / 330078393, Marlise Gouvea dos San-
tos Guerreiro, 18.9 / 330113619, Mateus de Jesus Souza cardoso, 18 / 
330133170, Matheus christiano Santos de freitas, 19 / 330089168, Ma-
theus Henrique da Silva alves, 19.8 / 330037008, Matheus rocha da Silva, 
14.3 / 330020511, Maurício Gonçalves ferreira, 19 / 330087292, Mauro 
fernando dos Santos do Nascimento, 18.3 / 330146515, Mayra feitosa de 
oliveira Gomes, 18.9 / 330129208, Melina cabral alvarez olher Medina, 19 
/ 330057325, Michel ramy Parente Bastos, 18.9 / 330191964, Michelle 
anne de Moraes rodrigues, 18.7 / 330010512, Michelle caroline carvalho 
da Silva Teixeira, 19.1 / 330025707, Milena Silva da Silva, 16.9 / 
330071842, Murilo de carvalho lopes, 17.7 / 330027725, Nágila Mariana 
Pontes de Sousa, 18.4 / 330088936, Natália Nagle azevedo Silva, 18.3 / 
330077611, Nathália Machado Margalho Miranda, 16.1 / 330085002, Nico-
las Yukio de Souza Umemura, 19.3 / 330114126, Nicolle Sely de lima 
Silva, 19.2 / 330015664, oberdan danilo farias oliveira, 18.4 / 330082626, 
Patrícia oliveira leal reis, 19.4 / 330102808, Paula da Silva Goncalves, 
18.2 / 330038120, Paulo de Tarso avelar fernandes, 19.2 / 330145919, 
Paulo roberto albuquerque Gouveia, 15 / 330109034, Pedro ferreira Bran-
dão, 18.8 / 330145963, Priscila Magalhães de carvalho, 18.5 / 330123215, 
rafael Pedro costa lira, 15.5 / 330188971, rafael Sousa da Silva, 19 / 
330007206, raissa Siqueira de Melo, 17.9 / 330098391, raissa Sousa de 
lima, 17.8 / 330039393, raphael alex da conceição ferreira, 19.1 / 
330020696, raquel Shimada rabello, 19 / 330118984, renata Mira caval-
lero de Queiroz, 18 / 330012452, renata rafaela Pinheiro chaves, 16.2 / 
330173527, rhenan Moscoso de abreu, 19.1 / 330015194, rhenan Para-
guassú Smith de oliveira, 16.8 / 330099416, robson de Sousa cardoso, 
14.9 / 330137695, robson luiz araujo de oliveira, 15.6 / 330048088, 
rodrigo Pereira castro, 19 / 330067808, rosicleia do Socorro Nogueira de 
Jesus, 18.7 / 330008448, rosilene da Silva Souza, 16.6 / 330142313, 
rubenilson oliveira da Silva, 19.2 / 330081417, ruth ane furtado dos 
reis, 19.7 / 330156274, Salim Jorge almeida Santos, 19 / 330087025, 
Sandro lucio da conceição Monteiro, 16.5 / 330087630, Shara Grazielly 
delmondes Noleto, 17.6 / 330151329, Simone de aguiar Nascimento, 18.4 
/ 330037078, Suellen andrade lira, 19 / 330029514, Talison Salloan leal 
Pamplona, 19.2 / 330151993, Talita Batista corrêa, 18 / 330171926, Tan-
credo campelo dos Passos Neto, 18.4 / 330117573, Tedd Yasuo igarashi 
Tomioka, 18.6 / 330072683, Tersivan Batista Meneses, 19 / 330005001, 
Thales Efigenio Da Silva Carvalho, 18.8 / 330005013, Thales Ramos Bon-
fim, 16.8 / 330001319, Thaynara Santiago Dos Anjos, 18.7 / 330064254, 
Thiago daltro Magalhães da Silva, 18.9 / 330092674, Thiago roberto Pe-
reira Moreira, 19.5 / 330008268, Thiago Santos, 18.3 / 330015035, Thiago 
Santos Pinheiro, 16.9 / 330116837, Tiago limão de oliveira, 15.8 / 
330087058, Udielen aislane cortez forest cruz, 18.6 / 330096182, Valder-
junior Moraes furtado, 14.3 / 330111229, Vânia Viana Pinto, 19.1 / 
330000250, Verena leitão de oliveira, 16.5 / 330187593, Vitor dos San-
tos Silva, 17.4 / 330153243, Vitor Henrique costa de Sousa, 18.5 / 
330060843, Vitória de Kássia costa Teixeira, 18.4 / 330010082, Vitoria de 
Souza Nunes, 20 / 330192902, Vivian da Silva francelino Santos, 17 / 
330139223, Walessa Miranda de Holanda Pegado, 18.1 / 330055899, 
Wallace Winicius de Souza dias, 15.5 / 330022184, Wesllen rodrigo San-
tos furtado, 18.2 / 330001230, Widison Weslley Pereira, 18.2 / 330023139, 
Wilken charles coelho da Silva, 18.5 / 330069991, Willen andrey da Silva 
costa, 17.5 / 330126516, William Pereira oliveira, 16.7 / 330167148, Yuri 
aguiar ferreira, 19.8 / 330106893, Zaidan rodrigues lopes, 18.9. 
2.1. Pa - ra/MP 10 - reGiÃo sUdeste ii
330083822, adrienne Pinto Moraes, 15.9 / 330184379, alda cristina cal-
das Vilar, 18.5 / 330126057, alquindar alves Santos, 18 / 330121167, ana 
Beatriz Gonçalves amaral, 18 / 330172637, ana caroline Soares de olivei-
ra, 18.1 / 330050556, andré Soares Bezerra, 14.8 / 330087953, arisney 
Santos Meira, 17.3 / 330089596, aristoteles alves do Nascimento, 18.9 / 
330114163, arthur Santos costa Barros, 17.5 / 330043301, aryana candi-
da ferreira, 15.6 / 330126408, Barbara Sobrinho dias, 18.7 / 330017816, 
Bruna fernanda Silva de araujo, 16.9 / 330075924, Bruno rogerio da Sil-
va, 18.6 / 330005495, camila Vanderlei Taveira aragão, 17.6 / 330019204, 
caroline Machado Piaggio couto, 18.4 / 330083744, catiane de Sousa 
Teles, 18.6 / 330049534, danillo de Jesus Vieira Silva, 16.3 / 330079935, 
Débora Stéffane Aguiar Dos Santos, 18.7 / 330080887, Denise Brito Dos 
Santos, 16.1 / 330123080, dhiony Barbosa ramos, 15.5 / 330118227, 
dhywerliton Silvério fernandes, 17.4 / 330178696, dionatas campos Tei-
xeira, 15.4 / 330049109, dorielton dos Santos ribeiro, 17.1 / 330051643, 
Edson rangel lima dos Santos, 17.1 / 330027474, Ellom Moura de Sousa, 
18.1 / 330173670, Endy Nery de Sena luz, 17 / 330117556, Eneemias 
Murilo campos, 16.7 / 330139007, Eniane Talita Gomes Magalhães Mota, 
14.6 / 330055531, Eric rodrigues dos Santos, 11.7 / 330021518, Erika 
de Sousa Batista, 18.7 / 330057969, Estéfany Maria dos Santos Maga-
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lhães, 18.2 / 330080173, Ester Moreira da Silva, 18.1 / 330104112, fa-
biana Sousa Ximenes, 15.2 / 330156299, fagno amorim ribeiro, 16.1 / 
330133293, fernanda cristina Sousa Santos, 18.3 / 330087445, fernando 
da costa Maia filho, 16 / 330164669, flavio Henrique Portela Sena, 19.1 / 
330077938, Gabriela Jorge de Novaes, 17.7 / 330068986, Gerlane duar-
te araújo, 18.3 / 330181060, Gessica Santos ferreira Boaventura, 18.8 / 
330105853, Halyne cristina Guedes Silveira rocha, 16.5 / 330066676, He-
rika rocha Esposito, 19.9 / 330073955, ildelany Pereira carvalho da Paz, 
17.4 / 330013056, isabel costa cantuares, 19 / 330126807, Jámarles cou-
tinho de Souza, 17.4 / 330007658, João cleber Gonçalves da Silva, 17.7 
/ 330144454, João Paulo dos Santos Machado, 19.6 / 330136809, Joelma 
ferreira de Souza, 17.3 / 330165091, Jonnilton Gomes, 18.4 / 330088821, 
Keitiany dos Santos alves cavalcante, 17.3 / 330006973, Kellen regina 
fonseca de Sousa alves, 17.1 / 330156772, Késia Brito Pereira rodrigues, 
17.1 / 330082097, leidiane da Silva lisboa, 18.3 / 330142977, leonaldo 
carvalho da Silva, 17.3 / 330141984, luan romário castro da Silva, 18.6 / 
330011568, luana Beatriz da Silva antunes, 15.7 / 330154454, lucas oli-
veira freitas, 17.4 / 330182868, luciana lima do Nascimento Naves, 16.7 
/ 330162659, lucila Moreland andreani, 18.8 / 330094810, luiz Eduardo 
Pereira de carvalho, 19.1 / 330002336, luiz Phelipe Pimenta frota, 16.6 
/ 330006739, Maicon lúcio dos Santos fiaes, 18.9 / 330162030, Maikon 
diuliano Miranda cavalcante, 16.7 / 330123647, Maria cláudia ferreira 
Barbosa, 16.1 / 330137954, Marilia Epaminondas Martins Emartins, 17.9 
/ 330105402, Mario Jorge de araujo oliveira, 18.5 / 330022700, Murilo 
Geovane Passos dos reis, 15.4 / 330007942, Nalberth da Silva costa, 
19.3 / 330017147, Natália Paulo dos anjos Santos, 18.2 / 330108996, 
Nathalia de Sousa Bezerra, 15.6 / 330111966, Paulo dantas de oliveira 
Júnior, 17.1 / 330073491, Paulo Sergio Machado Barbosa da Silva, 16.7 
/ 330031885, Poliana Noleto costa, 19.1 / 330004450, Polyana Santana 
campos de oliveira, 17.8 / 330091861, rebeca dos Santos Pires, 16.7 / 
330189211, rodolfo Morais Pereira, 15.2 / 330141284, Samuel felix Vaz, 
16.5 / 330007215, Sheila conceição Bezerra, 15.3 / 330006029, Sinthia 
ferreira caponi, 19.9 / 330110744, Taizia dos Santos Mira Souza luna, 
15.9 / 330096546, Tatielle Teles de araújo, 16 / 330062713, Tiara Silva 
feitosa de Souza, 17.7 / 330106732, Valdiney Moreira da Silva, 19.2 / 
330099905, Victor Hugo dos Santos lobato Mendes, 16.5 / 330083007, 
Vitória cristina lopes Silva, 15.1 / 330096376, Waldemar Maia de Souza 
Neto, 19 / 330104150, Wesgley Yangley de Sousa Mariano, 18.7. 
2.2. Pa - ra/MP 11 - reGiÃo sUdeste iii
330092550, adonis Vieira da Silva, 18.6 / 330145494, adrielson de carva-
lho Pinho, 15.9 / 330105094, aila Bianca costa Barroso, 18.8 / 330173625, 
alexandre Zague Bandeira, 17.1 / 330007368, alice farias cunha da Silva, 
19.1 / 330063072, amanda de almeida lima, 14.6 / 330171173, ander-
son conceicao lima, 14.8 / 330183544, anderson da Silva Silva, 16.9 / 
330138965, anderson oliveira lima, 16.3 / 330160814, andrei augusto 
Protázio corrêa, 19.8 / 330002718, antonio Siqueira diniz Junior, 18.3 
/ 330003709, auricelia de Sousa ferreira, 19.4 / 330119070, Beatriz 
amaral de Souza, 15.8 / 330128572, Bianca azevedo de almeida, 15.8 / 
330079532, Bianca Souza araujo, 18.3 / 330094494, Bianor Guilherme Silva 
lopes, 18.5 / 330164598, Brenda araujo Tavares Silva, 18.3 / 330108393, 
camila da Silva araujo, 17.2 / 330140070, camila freire castro corte 
real, 16.6 / 330051972, camila rodrigues Zaneli, 16.8 / 330142103, carla 
de oliveira Henrique, 19.2 / 330020739, chrystiane ribeiro araujo, 18.9 / 
330024751, cleiane Nunes de Morais, 15.3 / 330071230, davi de almeida 
Barbosa, 16.1 / 330122620, diego Tavares de Sousa, 17.6 / 330007219, 
Eliana de Medeiros rebelo, 15.7 / 330134699, Emerson carlos Saraiva 
Santos, 18.2 / 330190938, Emilene Pinto Benchimol, 19.5 / 330093933, 
Erick Pompeu araujo, 17.3 / 330143105, fernanda da Silva Martins, 18.5 
/ 330140628, fernando costa caldeira, 17.4 / 330041610, franklin cam-
pos da conceição, 12.2 / 330137086, Gabriella araújo carneiro, 15.8 / 
330129968, Gileyson Sacramento Tavares, 17.6 / 330078304, Glauciane 
Saint Martin, 19 / 330019378, iago lopes Santos, 19.6 / 330064316, igo 
rogério almeida rodrigues, 17.4 / 330045257, italo Vaz andreatta, 19.5 
/ 330151220, Jairo rodrigues caldas, 16.3 / 330168373, Janice azevedo 
de almeida, 19.5 / 330102335, Jasna leticia Pinto Paz, 17.1 / 330155618, 
Jefferson Lobato Gonçalves, 15.7 / 330133519, Jéssica Ferreira Pereira, 
17.7 / 330101316, Jessica Milena correa de Sousa, 16.9 / 330136071, 
Jeymison rafael Brito castro, 16.3 / 330147235, Joerlene Vieira da costa, 
16.4 / 330008660, Jonas da Silva rabelo, 18.3 / 330169145, Jones rodri-
gues cardoso, 16.7 / 330166834, Jose Silva Macedo, 14.1 / 330185425, 
José Wilson dos Santos lima, 17.5 / 330139933, Josiane dos Santos lo-
pes, 17.7 / 330004176, Kelton da Silvafrazao, 17.2 / 330040851, Kra-
mio Sacramento de Melo, 16.2 / 330097324, laercio lopes costa, 15.9 / 
330182000, layune Santos rocha, 16.9 / 330065301, lia de Jesus San-
tos rodrigues, 16.2 / 330112893, lorena alves costa de oliveira, 15.9 
/ 330165888, lucas de Sousa, 17.5 / 330075112, lucia Viviane lobato 
Silva Batista, 17.1 / 330033676, luciane Meireles rodrigues Moreira, 17.9 
/ 330161286, luma da Silva Moraes, 16.2 / 330095862, Maiara oliveira da 
Silva, 15.6 / 330078802, Marcelo fontinele de Sousa, 17.2 / 330133521, 
Marcia Vitoria Sousa rosa, 18.2 / 330187701, Margarida Maria reis Tei-
xeira, 19.5 / 330100458, Maria catiana Viana Pinto, 16.4 / 330061997, 
Maria de Jesus cruz Machado, 16.4 / 330180094, Marilda Estumano Pom-
peu, 15.7 / 330190984, Matheus da Silva Pinheiro, 15.6 / 330134054, 
Matthews Gomes de freitas, 16.5 / 330131262, Maycon Eislay Mendes 
Barroso, 15.9 / 330060390, Michael robson rodrigues dos Santos, 14.3 / 
330005072, Mikael Jose Silva de carvalho, 17.6 / 330152624, Mila Viana 
alves, 19.1 / 330009346, Miriam Nascimento araujo, 16.7 / 330097610, 
Monise de Barros Brito, 18.8 / 330160799, Nadja francilene lima correa, 
17.4 / 330167504, Natália Marques oliveira, 17.7 / 330163135, Nazareno 
alves Souza, 16.3 / 330092058, rayna de Melo carvalho, 18 / 330105364, 
renata Victoria Moreira Pompeu, 18.4 / 330105507, roberto Heinen Braga, 
17.6 / 330129296, rodrigo da Silva Moura, 18 / 330002709, rodrigo de 

aquino olímpio, 18.8 / 330019039, ronaldo cruz rocha, 19.1 / 330137339, 
roneilson alves Pereira da Silva, 16 / 330153514, rones rodrigues E Sil-
va, 15.8 / 330190347, rosiane Pereira da Silva, 16 / 330152369, ro-
silete Souza dos Santos, 18.9 / 330122806, ruy Pereira da Silva, 12.9 
/ 330109640, Sabrina Bianca da Silva alves, 17 / 330164123, Sandra 
Valeria chucre da Silva, 16.1 / 330042722, Sergio Pozzebon Junior, 15.9 
/ 330110907, Thammirys ferreira Soares, 16.5 / 330027721, Tharlane 
da Silva reis, 18.4 / 330080255, Thaynah Bogéa Borges de Souza, 18.4 
/ 330001677, Túlio castro Pantoja, 19 / 330077613, Vanderlucia Gosaves 
da Silva, 18.8 / 330110826, Willian Kleber cardoso Praia, 18.5. 
2.3. Pa - ra/MP 12 - reGiÃo sUdeste iV
330093105, adangela Santos Nascimento, 16.7 / 330011062, alessandra 
da Silva Nascimento, 17 / 330047872, alícia de Sousa E Souza Paiva, 
18.6 / 330030208, alícya Gabrielly de Sousa Barreto, 17.1 / 330051224, 
alyne Pereira rezende de oliveira, 15.1 / 330084385, amanda cristina 
dos Santos, 15.4 / 330057291, ana rita félix Sirqueira, 18 / 330016767, 
andré Manoel Bastos da cunha, 16.1 / 330089118, antonia francisca Pi-
nheiro de oliveira Viana, 17.6 / 330113762, Brenda rodrigues fernandes, 
19.3 / 330133168, calebe ribeiro Santos, 17.5 / 330085337, carla Ma-
ria carvalho Passos, 18.3 / 330040580, daniel alexandre Krause Silva, 
14.5 / 330057531, daniel almeida rego, 17 / 330082566, dayane Vié-
gas alvarenga ferreira, 17.9 / 330054326, daynayana da Silva Morgado 
azevedo, 17.5 / 330029276, diene dos Santos Silva, 16.2 / 330067004, 
Eduardo cândido Mendes, 17.9 / 330163239, Erison alves dos Santos, 
16 / 330011646, fernanda da Silva Silva, 16.3 / 330154401, fernan-
da lopes de freitas rodrigues, 15.6 / 330102932, flávia Pereira Gomes 
Martins, 17.4 / 330017195, flaviana Milânio Kelles, 15.6 / 330083240, 
francisco Eduardo rodrigues da Silva, 16.6 / 330003618, francisco Sil-
va carvalho, 17 / 330098823, Gleiciane Souza lima, 17.4 / 330148537, 
Hallyson Gregory Batista de castro, 19.5 / 330108266, Heitor fernan-
do da Silva lima, 17 / 330066243, Hilton Marcos ferreira dos Santos, 
18.1 / 330065608, idaias Pedrosa Silva, 16.8 / 330148378, ingrid Nayade 
lima ribeiro, 17.3 / 330059697, irislene Santos Paiva, 18.1 / 330079906, 
izabela Vieira de oliveira Belém, 17.6 / 330019306, Jalk Hammer alves 
carneiro, 17.1 / 330073418, Januário Ewerton Victor Veras de oliveira, 
15 / 330145084, Jean Oliveira Moraes, 19.1 / 330011203, Jefferson Na-
zareno assunção leão, 17.6 / 330178618, Jéssica Balbino de alencar, 
16.5 / 330108229, Jessica Tayse costa Batista, 16.9 / 330097331, Jhona-
tan Silva da Matta, 14 / 330037839, Jislayne Viana do Nascimento, 18 / 
330084205, João Paulo coelho carneiro da Silva, 13.7 / 330137197, Kenia 
Kerle lima da Silva, 17.3 / 330027690, Keylla Holanda da Silva Santos, 
18.2 / 330116220, laercio Santos do Nascimento, 19.2 / 330058772, laís 
fernanda de Jesus Váz, 18.7 / 330116430, lisla fernanda Silva dias, 16.1 
/ 330025636, lorena Beatriz cardoso Silva, 16 / 330089530, lucas de 
assis anaissi Melo, 18.5 / 330068451, lucas de Miranda araujo, 19.3 / 
330036183, lucas freitas costa, 17.5 / 330086031, lucia Virginia oliveira 
Pimenta da Silva, 18.4 / 330133709, luis felippe Pereira Wanderley, 12.4 / 
330103715, luma costa Silva lima, 18.1 / 330095771, Maisa Nava alves, 
18.6 / 330150164, Marcia regina ferreira Pinheiro, 19.8 / 330011504, 
Marcos antonio Moreira da Silva, 19.3 / 330019153, Marcos da Silva San-
tos, 16.5 / 330088308, Maryanne Silva cunha, 16.7 / 330133958, Mayara 
Pinto Beckman, 14.1 / 330027799, Maysa lara alves Bezerra lopes, 17.5 / 
330023057, Naely de almeida Silva, 17 / 330115769, Nathalia Gouveia da 
Silva, 19.4 / 330005826, Nathan Marques costa, 14.3 / 330135448, New-
ton da Paz Silva, 15.1 / 330119039, Pablo rodrigues do Nascimento, 18.6 
/ 330001261, Pedro lucas ribeiro arrais, 16.5 / 330121709, rafael Silveira 
da Silva, 17.5 / 330174175, rayane Menino costa, 18 / 330023204, rayla-
ne de castro Moura, 18.7 / 330063058, rogério Veras de Sousa, 16.6 / 
330128057, rosinildo de Souza alves, 16.5 / 330039772, Sidney Bento 
Braga Santos, 17.7 / 330072082, Solange lima lira, 18 / 330133511, 
Thayne Gabriely araújo Sampaio, 18.2 / 330007777, Valéria Sousa Silva, 
18.2 / 330185767, Valquiria araujo de Souza, 16.3 / 330142422, Vania 
alves da Silva, 17.3 / 330121304, Victor leal Pimentel, 19.2 / 330021689, 
Victória fernandes Gomes, 19.1 / 330116228, Wellingta Pollyana da Silva 
dos Santos, 15.5 / 330078428, Yara da Silva costa, 18.9 / 330055602, 
Zaila daniele Sousa, 18. 
2.4. Pa - ra/MP 13 - reGiÃo sUdoeste i
330097665, alexsandro rodrigues amaral, 18.7 / 330148730, altair cân-
dido da Silva, 17.5 / 330091453, amanda dos Santos oliveira, 17.2 / 
330085417, amanda Jessica Maia Pereira, 15.3 / 330056739, amoacy fer-
reira lima filho, 16.8 / 330138719, ana Beatriz da Silva feitosa, 18.1 
/ 330188459, ana carolina Santana Pinto, 18.7 / 330127326, anderson 
amorim de freitas, 14.1 / 330139569, anderson luiz Silva Sousa, 17.6 
/ 330063295, andre Parente da Silva, 14.8 / 330145046, andressa Sena 
da Silva, 18.8 / 330091300, andreza Johnsons conceição rocha, 17.5 / 
330160219, aniele feiteiro, 18.7 / 330086688, aniele Silva Sousa, 18.1 / 
330106185, anny raye Santos Boaventura Monteiro, 17.8 / 330084208, 
antonio Jose Vieira Bessa araujo, 18 / 330009172, antonio Paulo de Melo 
Teixeira, 18.6 / 330021172, arisson Silva lima, 17 / 330185054, Benjamin 
augusto alves de Souza, 17.7 / 330027545, Brena costa acacio, 13.7 / 
330113596, calebe Barros correa, 13.6 / 330017436, carlos Gilvani rocha 
da Silva, 18.6 / 330098637, clarissa correia felipe, 18.8 / 330184975, 
clayton Pereira Mendonça, 17.2 / 330078599, cleber de Sousa fati, 17.5 / 
330059991, cristina felix de araujo, 17 / 330101108, daiani oliveira caires 
dos Santos, 17.1 / 330052275, daniel Teles assunção, 17.3 / 330111304, 
daniela de almeida cavalcante, 17.6 / 330035719, danielly almeida de 
Brito, 15.5 / 330029843, darielly Gomes loch, 17.9 / 330019971, debora 
Kuhn, 17.7 / 330010944, deborah Helen Pinho Pereira, 18.8 / 330126392, 
denilson Gomes de oliveira, 14.7 / 330172278, deyse cereja ferreira da 
Silva, 19 / 330078521, dhefeson de Sousa almeida, 14 / 330187024, die-
go dias de lucena, 18.8 / 330113240, diego Prudencio de aragão Ponte, 
17.3 / 330055593, diony da Silva freitas, 17.9 / 330023297, dyane Kuhn 



94  diário oficial Nº 35.153 Terça-feira, 18 DE OUTUBRO DE 2022

albarado, 16.5 / 330009177, Edivandro de Souza lima, 17.1 / 330046614, 
Elan Patricia camargo lima, 15.8 / 330105627, Eliseu Silva de Sousa, 18 
/ 330122845, Elza Maria cunha corrêa Brandão, 15.8 / 330138094, Emi 
Patrícia Sá Soares, 17 / 330004010, Emílio dos Santos Soares Neto, 16.9 
/ 330133872, Erverson Matheus Souza de oliveira, 18.2 / 330000093, 
fabio cesar rocha da Trindade, 17.5 / 330155503, fabio rodrigo Paes 
campos, 16.4 / 330135328, fayla Sousa dos Santos, 18.2 / 330087000, 
francisco alan de carvalho Brandão, 17.1 / 330140243, francisco Jorge 
feitoza dos Santos, 17.9 / 330097767, francisco Pinheiro da Silva, 17.8 
/ 330093279, frederico andré cardoso louzão, 15.6 / 330040517, Geor-
ges antonio Maria rodrigues Macedo, 18.3 / 330063991, Giorgio Ercides 
chiarini Nogueira, 19 / 330091358, Giovanna oliveira Queiroz de almeida, 
18.5 / 330003637, Glaucia Hulle Muller araujo, 14.4 / 330115229, Glei-
diane Marques da Silva, 16.6 / 330052762, Hana Sílvia Sousa de oliveira, 
19 / 330008547, Henrique fialho Klitzke, 17.8 / 330101228, Higor dariell 
Santos de Sousa, 17.7 / 330031018, inayara albuquerque oliveira, 16.8 
/ 330056409, Ingrid Litaiff Reis De Sousa, 18.1 / 330152469, Isaias Dos 
Santos de Jesus, 15.3 / 330094950, isaias Neres Pinto, 18.4 / 330003144, 
izabela Precinato de Morais lazarini, 18 / 330003705, Jailma Pereira San-
tiago, 18.8 / 330025349, João lucas ferreira Pires, 19 / 330079442, Joas 
Santos lima, 16.9 / 330108173, Jose aquiles ferreira de araujo Junior, 
17.9 / 330050404, Judith alvarez crisostomo, 12.2 / 330016989, Júnior 
ferreira Pinto, 17.4 / 330124724, Junior lima Siqueira, 17.5 / 330010679, 
Junylla Mylne da rocha Soares, 17.9 / 330077855, Kihara Stefany Silva do 
Espirito Santo, 19.4 / 330019901, larissa Silva Barreto de araújo, 18.2 / 
330052569, leydimara da rocha alves ferreira, 17.2 / 330112090, luana 
Guimarães de Morais Negri, 18.2 / 330078991, luanna Santos Mourão, 
14.3 / 330079858, lucas Barbosa ferreira, 18.4 / 330113125, lucas da 
Silva linhares, 16.6 / 330167684, lucas Mateus oliveira Moreira, 17.9 / 
330090382, luciel andrade de oliveira, 18 / 330056861, lucilene Silva 
de Souza, 18.3 / 330080138, luiz carlos alves de Moraes Junior, 17.9 
/ 330168935, luize cristina de oliveira alves, 19.3 / 330099586, Maiza 
fabiana Menezes de araújo frança, 18.5 / 330046286, Manuela Pereira 
da luz, 17.5 / 330039020, Marcela Moura Pereira, 17.2 / 330095596, 
Marciano ferreira coutinho, 18.6 / 330085432, Maria dos Santos de Brito, 
15.9 / 330040614, Maria Gilmara ferreira de Souza, 15.5 / 330082768, 
Maria isis da Silva campos, 19.2 / 330134297, Mário Sérgio resplan-
des rocha, 17.8 / 330052501, Matheus roger lobato da costa, 13.2 / 
330058750, Michael douglas dos Santos de Sousa, 16.3 / 330040095, Mi-
chele Matos dos Santos, 18.3 / 330050444, Mikaeli araujo Medeiros, 18.7 
/ 330002179, Milena Souza Gomes, 18.3 / 330024982, Miquéias da cunha 
Moraes, 17.4 / 330074215, Myrtes Souza oliveira, 15.6 / 330121338, Ná-
dia cristina assis de Barros, 17.5 / 330102960, Nádia Gabrielly duarte 
lêda, 18.8 / 330191813, Nádia Silva Branches, 19.1 / 330025777, Na-
gilla Gabriella Euzebio da Silva, 14.1 / 330161926, Natália Vrech Haro 
Povill, 19 / 330089331, Noeli Silva Pereira, 17 / 330052865, onassis de 
Pablo Santos De Souza, 16.5 / 330131538, Patricio Rufino Da Silva, 19.3 
/ 330175773, Paula danielle Silva Miyke, 18.1 / 330034776, Paulo Henri-
que Silva Santos, 17.1 / 330061684, Paulo Moisés da Silva Barros, 17.2 
/ 330008467, Paulo Victor correa rosa, 17.6 / 330095920, Pedro Pereira 
Pires, 17.8 / 330023900, Poliana de araujo da costa, 15.7 / 330123585, 
radmila Pantoja castello, 17.3 / 330054276, rafael Soares rocha, 19.1 / 
330039450, raissa Sousa dos Santos, 17.5 / 330088740, rayland da Silva 
cordeiro, 13.6 / 330144904, richardson Sandro dos Santos freitas, 17.9 
/ 330172376, roberwal leandro de oliveira, 19.5 / 330061459, roger 
Willyam de freitas Vieira, 18 / 330035563, rosangela Santos dos reis, 
16.8 / 330110879, rosineide Soares da Silva, 17.7 / 330087529, Sara 
fernanda Silva do Nascimento, 18.9 / 330115224, Sharon rose rodrigues, 
16.9 / 330076342, Simone Macedo Xavier da rocha, 20 / 330042274, 
Sthefany Kenia alves dos Santos, 15.2 / 330090122, Surama Symara 
Monteiro Mauad, 18.7 / 330123521, Sydne Vila Nova Monteiro Junior, 17.8 
/ 330193576, Tayane accordi, 17.5 / 330141587, Thayanne Gama de Me-
nezes rezende, 15.7 / 330068378, Thayna lopes Torres da Silva, 17.2 / 
330017766, Thays ferreira Silva, 17.7 / 330017968, Thiago de andrade 
Sousa, 19.5 / 330064927, Thiago dos Santos Souza, 14.9 / 330092031, 
Vanessa de Souza Bulhoes, 15.5 / 330035998, Vanessa Gomes da Silva, 
15.6 / 330096737, Vinícius dos Santos Moreira, 18.3 / 330024528, Wen-
dell cordeiro da rosa, 18.7. 
2.5. Pa - ra/MP 14 - reGiÃo sUdoeste ii
330003387, adrina Malcher de oliveira, 18.6 / 330161311, alice Sauria 
Gaspar Nunes, 16.2 / 330083868, ana flavia antunes Bonalumi, 17.3 / 
330075363, ana Karoline de carvalho lopes, 14.2 / 330012746, Ângela 
Vidal aguiar, 19.9 / 330037198, arlison Magno oliveira, 17.9 / 330008516, 
arthur da costa Vieira, 19 / 330110270, Beatriz Pereira da Silva, 17.1 / 
330011752, Bonn Scott Trindade Baima, 15.9 / 330154046, chellida Uia-
ra Paulino da Silva, 18 / 330136832, christian Burle de oliveira, 19.2 / 
330036752, deyse caroliny Mendes Silva da Silva, 15.7 / 330093444, 
dlanne Silva Nascimento, 16.8 / 330081962, Edi Jone oliveira castro, 
18.8 / 330165264, Emyly Jácome de Sousa, 18.5 / 330094973, Erivan 
Miranda do Nascimento, 18.3 / 330131134, fábio Henrique de Souza, 
18 / 330117310, Gabrielle Gonçalves avelar, 18.7 / 330188149, Géssica 
de Barros freire, 19.1 / 330077168, Gleiciane claudino de Jesus, 17.7 
/ 330134859, Grécia aires roma, 16.5 / 330031204, Gustavo Sarraf de 
Souza, 17.6 / 330163648, Hogenia felix da Silva Brito, 14.6 / 330105612, 
ivaneide Matos Jesus Silva, 17.2 / 330162807, Jackson Elias amaral Vilhe-
na, 18.2 / 330148760, Jamile Pereira de aviz, 17.7 / 330015540, Janilson 
Gomes Silva, 17.4 / 330050066, Jayne lira da costa, 19.6 / 330164096, 
Kalil allan Bastos El Hosn, 14.4 / 330122695, Kássia Vitalina ferrei-
ra alvarenga, 16.3 / 330173132, laio rodrigo Marques da Silva, 18.4 / 
330151107, Leonardo Lukas Porfirio De Almeida, 18.8 / 330129891, Luan 
felipe feitosa da Silva, 16.3 / 330043717, luis Gabriel Soares da Silva, 
18.3 / 330094700, Maynara Estefane aguiar, 18.2 / 330084659, Miguel 

Heleno Teixeira da cruz, 14.4 / 330152847, Mônica Milly Nunes Melo, 17.6 
/ 330066078, Natalia Pimentel dos reis, 17 / 330081735, raquel dos San-
tos da Silva, 19 / 330118648, renilda Simoes de Medeiros de Souza, 
15.7 / 330017667, rennan fortes Silva cunha, 17.9 / 330006219, reris 
adacioni de campos dos Santos, 17.9 / 330143943, rosiane do rosário 
de Sousa, 17.5 / 330182793, rosilene Gomes rodrigues Neres, 17.5 / 
330166058, Thopazio Gabrielle Pires Pereira Silva, 14.5 / 330127921, Tia-
go fonseca rodrigues, 16.2 / 330126162, Valmir de Sousa Pavan, 15.2 / 
330084608, Virgínia Horst, 16.6. 
2.6. Pa - ra/MP 15 - reGiÃo do BaiXo aMaZoNas
330143026, adeisiane cruz Santos, 16.4 / 330139355, adelson de Souza 
lima Júnior, 17.3 / 330032783, aderlan felix Silva, 18.6 / 330014215, 
ádria Julien da costa Gama, 19.2 / 330151613, adriano de almeida Mora-
es, 18.1 / 330019166, albert Malheiros Meschede, 15.8 / 330085080, al-
diney luiz de Sousa Gama, 18.8 / 330036282, alessandra dias ferreira, 
20 / 330036469, alex Pedroso fernandes, 17 / 330084319, aline de lima 
Silva, 17.3 / 330094065, aline Silva de almeida Galúcio, 19 / 330004314, 
ana camile lopes ferreira, 19 / 330087980, ana flavia Passos Maia, 17.6 
/ 330124540, ana Karla castro Souza, 19.6 / 330091649, anália oliveira 
de Souza, 16.9 / 330143939, ananda costa de Matos, 18.6 / 330142485, 
ananda Pinheiro das candeia, 18.8 / 330038865, andré Guilherme Mar-
ques frança, 15.1 / 330178384, andréa da Silva Barros, 18.3 / 330133726, 
anny caroline ribeiro arouxa, 18.9 / 330153943, antonio railson Silva 
felix, 16.8 / 330088931, avana Modesto de Sousa, 17.9 / 330092744, 
Beatriz aguiar Mota, 18.2 / 330009196, Brenda caroline assuncao Vieira, 
14.6 / 330008157, Brenda freitas de alencar, 18.3 / 330027965, Brenda 
lohana Teixeira de Moraes, 18.9 / 330008721, Bruna caroline dos Santos 
Vieira, 14.7 / 330138912, camila adriele da Silva Sousa, 17.8 / 330019097, 
camila lima aguiar, 18.6 / 330129322, carlos Henrique de Moraes Sarra-
zin, 17.5 / 330017609, carlos renê Sousa Tavares, 19.1 / 330128192, 
carol Tavares leda, 18.6 / 330161424, carolina Wanderley Macedo Neves 
de almeida, 19.1 / 330103312, caroline Gomes da Silva, 16.3 / 330057796, 
charlisson lavor coutinho, 18.5 / 330081745, chirlene lucio de Sousa, 
17.1 / 330137278, christiane dos Santos Silva Siqueira, 18.8 / 330072701, 
cleudivaldo correa ishiguro, 18.1 / 330064764, daniel Nascimento dos 
Santos, 17.5 / 330134313, daniele ferreira Miranda, 19 / 330149573, da-
nielle de Paula Sousa do Nascimento corrêa, 19.6 / 330105647, dayana 
dos Santos Silva, 18.7 / 330089167, debora Bandeira Silva, 16.8 / 
330040318, deborah daniele Silva duarte, 19.4 / 330044953, deuvaneide 
Mota Pinheiro, 17.3 / 330089931, diego figueira cardoso, 19.1 / 
330139057, dirlana correa dos Santos, 19 / 330121356, dorinaldo de 
Sousa Miranda, 17.1 / 330038206, douglas Xavier Marinho, 15.9 / 
330148448, Edevacy de Jesus Silva Júnior, 15.8 / 330188404, Eduardo 
augusto Nunes da Silva, 18 / 330075438, Eduardo costa Belo, 17 / 
330010741, Elem cristina da Silva Martins, 17.8 / 330139441, Elias Pinto 
Sá, 18.9 / 330116454, Elleni Silva de lima, 18.8 / 330060414, Emilane 
amazonas fernandes, 18.8 / 330003726, Eric rangel de Sousa Pereira, 
17.6 / 330038057, Érica Marinho Monteiro, 18.6 / 330133567, Evelyn da 
costa oliveira, 16.8 / 330088518, fabio costa de Sousa, 16.7 / 330086989, 
fabricia Silva de lima, 18.3 / 330093039, felipe Waughan Sarrazin, 17.7 
/ 330138095, fernanda Silva rossarola, 20 / 330070344, frantiana araújo 
de oliveira, 17.1 / 330001272, Gabriel abbehusen lima fortes, 17.7 / 
330036824, Gabriel Henrique Gama Macedo, 19.8 / 330109371, Gabriele 
Santos da Silva, 18.3 / 330003542, Gean luca da cruz cardoso, 16.3 / 
330124112, Gilmara celia Malcher diniz Tancredi, 17.1 / 330030774, Gise-
le lopes calderaro, 18.5 / 330185179, Glenda campos locatelli, 15.8 / 
330037545, Gleyce lohane Guimarães Brito, 19.5 / 330146184, Haroldo 
Santos da fonseca filho, 17.7 / 330090393, Henrique Breno Sousa Mar-
tins, 17.1 / 330085634, Henrique Souza, 19.1 / 330116812, igor Edevaldo 
alves Machado, 18.4 / 330123201, ingrid Nayara duarte de Jesus Matos, 
18.9 / 330140707, isadora Souza da costa, 17.3 / 330091892, ismael 
calixto Moreira, 14.3 / 330135623, Jaine Pinto da Silva, 13 / 330037452, 
Janne Marcely Machado de oliveira, 16.6 / 330123202, Jarlilson Sousa de 
assis, 18.2 / 330051844, Jean Silva Sales de Sousa, 19.6 / 330016453, 
Jeimerson amaral da Silva, 16.9 / 330045647, Jelldy Wagna da Silva 
Uchoa, 15.2 / 330119893, Jesse Marcos Maciel Jaty, 19.6 / 330070691, 
Jessica Kathleen amorim Martins, 19.1 / 330096188, Joao carlos Pereira 
Galucio, 19.6 / 330062692, João roberto Vasconcelos albarado, 18 / 
330037239, Joel Mendes dos Santos, 19 / 330075218, John franklin fran-
ça de Santana, 19.7 / 330078077, Joicy da Silva Soares, 18.3 / 330138285, 
Jonas Marinho da Silva, 18.8 / 330051105, Jonathas ferreira fernandes 
Pires, 19.2 / 330037261, José Eraldo rêgo Santos, 18.6 / 330001959, 
Joyce de Sousa reis, 18.2 / 330064565, Joysilene cristina Pimentel rocha, 
14.9 / 330060486, Júlia da Silva Batista, 17.9 / 330112673, Júlia rodri-
gues Menezes, 18.5 / 330001480, Kellen cristina alves de Souza Barrei-
ros, 18.1 / 330152484, Kelly cristina Barros castelo Branco, 20 / 
330161053, laene Maisa ferreira oliveira, 17.7 / 330011100, larissa da 
Silva costa, 18.7 / 330153934, laura farrapes de oliveira, 16.1 / 
330130031, laurimar Matheus Eleres rego, 18.7 / 330110074, lazaro Pe-
reira Vale, 16.5 / 330162181, leandro Pereira Bentes, 15 / 330184694, 
luana da Silva E Silva, 18.2 / 330073641, luana freire da Silva, 18 / 
330058688, luana Miranda Serzedelo, 17.6 / 330115156, luana Pinto al-
meida, 17 / 330172675, lucas figueira Silva, 17.2 / 330049806, lucas 
Santos de almeida, 17.1 / 330107257, luciana Pereira Mota oliveira, 18.3 
/ 330084701, luciene Guedes Pereira, 17.2 / 330022482, luis Eduardo 
Sousa dos Santos, 16.8 / 330017909, luis Eduardo Sousa rego, 17.5 / 
330126722, luis Paulo aquino Silva de Santana, 18.5 / 330096199, luís 
Victor lima abreu, 19.1 / 330091646, luiz Simonsen Soares da Silva, 17.3 
/ 330126378, Marcelo Manoel Mota de castro, 18.1 / 330009833, Marcelo 
Morales Pereira, 16.1 / 330144070, Marcelo Santos Silva Brandão, 19 / 
330001656, Marcia adriana lima correa, 18.7 / 330111231, Marcilene 
reis dos Santos, 16.1 / 330025237, Marcos Vinícius Quaresma Torres, 
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17.2 / 330010141, Maria liolina ferreira de lima, 16.6 / 330148962, Maria 
Solimar da Silva abreu, 17.2 / 330041571, Maria Vitória Pereira alves 
Santana, 19 / 330058136, Mateus Silva dos Santos, 17.1 / 330153216, 
Matheus da Silva franco, 17.3 / 330132946, Matheus Silva Pinto, 17.4 / 
330107017, Maykon Jhonny Vieira carvalho, 18.1 / 330182990, Michael 
Jean costa Pinto Nogueira, 18.6 / 330187887, Monique lorena Wanghan 
de Souza, 18.5 / 330119690, Nayron dhonys coelho Soares, 15.8 / 
330004094, Norma Gomes Batista, 16.3 / 330024626, Patrick Passos de 
Sousa, 18.3 / 330038105, Paulo andré duarte alves, 15.4 / 330081481, 
Paulo Yuri Pereira Tavares, 18 / 330019989, Pedro carlos da Silva Vilhena, 
18.7 / 330117868, Pedro Tiago coelho de azevedo, 17.7 / 330039751, 
Polyane Santos da Silva, 19.7 / 330118920, rafael ferreira lima, 18.1 / 
330032682, rafaela de cássia Santos Silva, 19 / 330058998, rafaell lira 
Valfredo, 19.1 / 330084712, railene lopes rodrigues, 16.3 / 330110379, 
raimundo fernando Bezerra de Sousa, 16.7 / 330085256, rainilson de 
Jesus Xavier, 19.7 / 330124574, rairon Sousa rodrigues, 18 / 330148910, 
raniery da Silva rêgo, 18.1 / 330173776, ranilson alves da rocha, 15.1 / 
330096257, rayssan airam da Silva Nunes, 15.7 / 330185281, relson da 
Silva Valino, 18 / 330066058, renata Beatriz dos Santos figueira, 16.1 / 
330177012, ricardo de almeida araújo, 14.2 / 330066808, ricardo renan 
dos Santos costa, 19.9 / 330004727, robson Matheus Medeiros Saraiva, 
16.5 / 330168158, rodolfo Silva de freitas, 19.4 / 330085241, rodrigo 
Santos Xavier, 19.6 / 330183102, roland Vítor Querino Santos, 16.2 / 
330120449, ronaldo Pépe Marinho, 19.6 / 330172881, rosane raiara lima 
ferreira, 17.1 / 330127783, ruth de amorim castro, 19.9 / 330148338, 
ruyglecius da Silva Matos, 19.8 / 330010915, Sabrina raylma araujo cor-
deiro, 17.6 / 330151229, Sandy cristina de lima Barroso, 18.2 / 
330110295, Sandy Santos da fonseca, 15.8 / 330109975, Sara Melo da 
Silva, 17.2 / 330102103, Shelly Yasmine do carmo Silva, 16.1 / 330138886, 
Susana Santos da Silva, 14.9 / 330089713, Suzane do Nascimento Mar-
tins, 18.9 / 330075131, Thais Soares Mendes, 18.7 / 330121214, Thiago 
amaral Sacramento, 18.4 / 330060432, Tiago Mota coimbra, 19 / 
330038119, Tiê Sales Tapajós, 19.1 / 330141969, Vanessa Gomes almei-
da, 17.1 / 330187878, Vangela cristina Queiroz Silva costa, 18.6 / 
330015448, Victor Sousa Portela, 19 / 330151313, Vitor robinson Sena 
Pantoja, 15 / 330154598, Wagner Viana Nunes, 17.4 / 330109561, Weslley 
azevedo dantas, 17.8 / 330017307, Yngride Monteiro lopes, 18.9. 
2.7. Pa - ra/MP 2 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM ii
330079418, adriana Mayara chaves amaro, 18.3 / 330020108, alan Pi-
menta Brarymi, 17.9 / 330017559, alciene ferreira coelho, 18 / 
330113523, alessandro José Seabra Gonçalves feio, 16 / 330148633, alex 
alves de Souza, 17.1 / 330143191, alexandre da Silva Barbosa, 18.2 / 
330117789, amanda Pinheiro de Souza Motta, 18.5 / 330085540, ana 
carolina Braz Garcia Souza, 17 / 330145343, ana carolina leão de olivei-
ra Silva Elias, 17.6 / 330100634, ana carolina Nogueira Grobério, 18.8 / 
330116303, ana Paula lima Monteiro, 19.4 / 330176435, ana rafaela azu-
lay farias, 17.3 / 330109534, andrei Miranda da Silva, 17.1 / 330059700, 
andreo carlos Magalhães Souza, 19.5 / 330150380, andressa lima cardo-
so, 18.4 / 330015319, andrey dos Santos Martins, 16.7 / 330171682, 
angelo ferreira cardoso, 19.4 / 330111453, antominaldo dos Santos Go-
mes, 18.8 / 330004648, antonio reginaldo Mota dos Santos, 17.2 / 
330088957, Bárbara rafaela reis câmara, 18.2 / 330000218, Barbara 
Santiago Pessoa Sinfronio, 19.1 / 330098458, Beatriz Barbosa do Nasci-
mento, 18.8 / 330149881, Bianca Pinheiro de Sousa, 18.4 / 330140427, 
Bianca Victória Silva Miranda, 19 / 330140421, Brenda fernanda Honorato 
de oliveira, 18.1 / 330076999, Breno Henry Souza da Silva, 15 / 
330104548, Bruna dos Santos de Souza, 17.5 / 330167466, Bruno de 
almeida lima, 17.9 / 330034794, caio dos anjos Pantoja, 18 / 330002784, 
camila Maria Monteiro Silva, 18.3 / 330143293, carla Solange Gama de 
Jesus, 17.4 / 330182988, carlos danilo corrêa Barbosa, 17.8 / 330122707, 
christian de oliveira Silva, 18.3 / 330073276, christian fellipe corrêa Mar-
tins, 19.1 / 330094924, christovam ricardo lima Viegas freire Mendes 
dos reis Pinto Martins, 18.7 / 330008571, cintia Patricia da rosa furtado, 
18.7 / 330006811, claudio de Souza Vieira, 17.6 / 330009194, dandara 
dos Santos albuquerque, 19 / 330038192, daniel de aviz correa Junior, 
19.4 / 330093067, daniel Marcos farias dos Santos, 19.2 / 330062989, 
daniela cristina Vilhena de Brito, 17.3 / 330090277, daniela Jesus de 
Sousa aragão, 17.8 / 330184804, danilo amaral Strauss Vieira, 18.6 / 
330116822, dayane albuquerque Tavares, 18 / 330141731, denilsom de 
lima Sousa, 17.9 / 330012328, diego do Nascimento figueiredo, 16.5 / 
330035879, diego lobato Matos, 18.9 / 330014686, diego Paixão rodri-
gues, 16.2 / 330171928, Edmar frança Sodré, 16.2 / 330166279, Eduarda 
romelia Trindade de Souza, 18 / 330120111, Elaine cavalcante da Silva, 
19.3 / 330055692, Elcller richardson rocha franca, 15.1 / 330095492, 
Elias Sampaio E Silva, 18.1 / 330034356, Emilly da costa aiasse, 18.4 / 
330002675, Esmaile ribeiro Palheta, 18.9 / 330114120, Eva cristian dos 
Santos cardoso, 15.3 / 330034063, fabiola fabiani da Mata andrade, 19.1 
/ 330112300, fabrícia de Souza Medeiros, 17.6 / 330169672, fabricio oli-
veira rodrigues de Morais, 18.6 / 330025220, flavio lucas Martins cardo-
so, 19.2 / 330063122, francilene Pereira lima, 17.5 / 330141628, francis-
co cavalcante da Silva Neto, 20 / 330054641, fred Marques Santos da 
Silva, 18.7 / 330002967, Gabriel de oliveira da Silva, 17.6 / 330050198, 
Gabriela ohana rocha freire, 19.2 / 330071016, Geice Kelle fernandes 
ramalho, 19.6 / 330034662, Gilmar Nazareno Teixeira leite, 18.6 / 
330019191, Gisela dos Santos carmo, 17.8 / 330095891, Glailson augus-
to rocha dos Santos, 17.5 / 330015010, Gleydson José Barbosa Santos, 
12.5 / 330001010, Gleydyson rodrigo lima cardoso, 17.8 / 330004270, 
Gustavo luiz Pereira campos, 18.2 / 330143449, Haroldo Jorge da Silva 
ribeiro, 18.6 / 330083539, Humberto da costa Bitencourt, 19.4 / 
330075481, ilza dos Santos Silva, 17.8 / 330186262, ingrid Thainá lisboa 
da costa, 19.4 / 330101134, izabela fernanda de araújo lobo, 18.9 / 
330130513, Jacqueline aviz Marques cruz, 17 / 330098325, Jaime da Sil-

va Martins, 17.6 / 330138588, Jeane de Nazare costa lima, 17 / 
330130815, Jeise Mendes Medeiros de lima, 18.9 / 330016169, Johnny 
Keneld freire de carvalho, 17.1 / 330125481, Jonielson Nunes Gonçalves, 
18.1 / 330150866, Jordana do Socorro Silva do Nascimento, 18 / 
330003453, Juan cardoso de oliveira, 18.7 / 330034800, Juliana de fáti-
ma reis Vieira, 19.7 / 330012444, Juliana de fatima Trindade Batista, 16.6 
/ 330073014, Julio cesar de freitas Mateus, 18.4 / 330105267, Juscelino 
Hideki Kamada, 19 / 330116817, Karin cardinalle Sousa da luz Prado, 
17.7 / 330081134, Karin Karolina Monteiro Pinon, 17.3 / 330165207, Karla 
cristina oliveira Piedade, 18.7 / 330005184, Karla rodrigues rodrigues, 
18.5 / 330071215, Katarina da Silva Pereira, 15.3 / 330037810, larissa 
cordeiro Sales, 17.7 / 330119744, larissa Karla Moura correa Vaz, 18.3 / 
330024861, larissa lassance Grandidier, 18.9 / 330182447, leonardo 
lima leão, 16.2 / 330189476, leticia Gomes Pessoa, 18.8 / 330140431, 
lia carla azevedo Melo, 18 / 330009183, louise Maxiene Santos dos San-
tos, 18.6 / 330103803, luane caroline do carmo carvalho reis, 17.6 / 
330010139, lucian Gentil, 17.8 / 330137413, luciana costa Braga cruz, 
18.9 / 330076211, luise Eulalia Barbosa lelis, 18.1 / 330101502, luiz 
felipe de Miranda Souza, 18.5 / 330168011, lukas Batista Sarmanho, 17.8 
/ 330072356, Marcelo de carvalho dos Santos, 17.6 / 330121619, Marce-
lo Nazareno leite dos Santos, 17.1 / 330113431, Marcia da Silva, 18.1 / 
330176995, Márcio campos da Silva, 18.5 / 330136310, Márcio de olivei-
ra coelho, 17.1 / 330013103, Marco alcantara de oliveira, 19 / 330155415, 
Marcus Vinicius lourenco Santos cabral, 18.3 / 330067802, Marcus Vini-
cius Marinho Gonçalves, 16.1 / 330104424, Maria clara rodrigues Soares, 
19.6 / 330056306, Maria cristina cordeiro lopes Pontes, 19.4 / 330065848, 
Mariely cristine amador Pessôa, 19.6 / 330011212, Marilia castro Brasil 
duarte, 18.1 / 330078843, Marinete Batista da Silva, 16.9 / 330107690, 
Mayara carvalho frade, 18.7 / 330131482, Meiriane Silva do carmo, 14.5 
/ 330135813, Michel lobo Soeiro, 16.8 / 330118520, Michelle luiza Santos 
de araujo, 15.9 / 330102592, Mik roberth de Souza Guimaraes, 13.9 / 
330003506, Nelsivaldo de Jesus Bargas, 18.5 / 330121594, Nerivane da 
Silva Mendes, 19.2 / 330118898, Neyla cristina cunha ferreira, 18.5 / 
330058850, odalecio dias, 16.9 / 330073644, Paula Sandrini de oliveira 
izidio, 17.9 / 330043669, Paula Thais Pelaz da Silva, 16.5 / 330095541, 
Paulo Victor de azevedo ferreira, 17.8 / 330091341, Priscila Pantoja rodri-
gues, 13.7 / 330167395, rafael ribeiro Meireles, 16 / 330042756, raul da 
Silva lima, 16.6 / 330081252, rebeca de Paula Nunes, 19.5 / 330047421, 
renata de freitas Gomes, 18.6 / 330088074, rennan Santos Vilar, 18.1 / 
330048338, ricardo da Silva Neves, 18.6 / 330131711, roberta Moraes 
dias, 19.7 / 330062143, robson dos reis Vinas da costa, 19.1 / 
330157041, rodolfo oliveira Maia russo, 16.9 / 330154603, rodrigo das 
chagas Gonçalves, 16.6 / 330167442, rodrigo oliveira, 17.6 / 330057352, 
roldao Junior da Silva Borges, 16 / 330019508, rosinaldo da Silva Braga, 
17 / 330109437, Samara Gemaque Sussuarana, 16.8 / 330139893, Sa-
muel Pontes Pereira, 14.8 / 330113355, Sarah luíza carvalho Brandão, 
19.1 / 330086523, Silas dos Santos Borges, 18.2 / 330157523, Silvana 
dilene Greijal Nunes, 17 / 330157520, Simone do Socorro da Silva, 16.8 / 
330166003, Síssy Mylene oliveira lopes Barroso, 16.4 / 330072037, Suze-
ane Monteiro dos Santos, 17 / 330091789, Tâmila rayane Espíndola de 
Brito lima, 17.2 / 330142204, Tereza cristina Monteiro Gurjão, 19 / 
330005203, Thainá Xavier Margalho, 18.1 / 330160987, Thaís de Souza 
amorim, 18.9 / 330188863, Thiago augusto dos Santos Matni, 17 / 
330126362, Tiago antero de Sousa alves, 15.3 / 330096056, Valéria Vilar 
Garcia, 14.6 / 330071500, Victor Hugo fernandes Nunes, 18.8 / 
330019448, Vinicius dos Santos Peniche, 18.5 / 330042419, Vinicius Hugo 
ribeiro dos Santos, 19.5 / 330156634, Viviana Marinho Viana de Souza, 
18.4 / 330188607, Viviane cristine Trindade Martins, 18.3 / 330060819, 
Vivianne Souza de oliveira, 17.3 / 330037539, Wesney roberto Silva Soa-
res, 18.8 / 330011042, William correa Torres, 18 / 330095550, Yasmin 
Menezes Brandao, 19 / 330153634, Yoana carolina Sousa farias, 17.9. 
2.8. Pa - ra/MP 3 - reGiÃo Nordeste i
330092792, adenor Gatti da rocha Junior, 12.4 / 330091569, airton Sousa 
da Silva, 17.6 / 330148626, albaniza almeida de Matos Santos, 17.8 / 
330167067, alexandre dos Santos Nascimento, 17.9 / 330167012, alva-
ro Yan Barros dantas, 15.7 / 330017244, amanda Silva Peixoto, 18.8 / 
330077989, amanda Yvaloo Brasil feitosa, 19.6 / 330000584, ana cla-
ra de Vasconcelos Bentes, 17.2 / 330057090, ana luiza Nunes Marinho 
de araújo, 16.6 / 330089131, anderson Gurjão Barros, 17 / 330031937, 
anderson Vitor ferreira leal, 15.2 / 330094267, andreza amanda de 
Sousa Sousa, 17.8 / 330071053, antonio José de Souza rodrigues, 
17.5 / 330001221, aretha Souza de Paiva, 19.8 / 330123745, ariadne 
Monteiro Maciel, 19.3 / 330025149, aristides rodrigues da Silva Neto, 
20 / 330086015, arthur Henrique cassiano lima, 17.3 / 330008763, ar-
tur da Silva Bastos, 18.3 / 330021523, augusto do carmo fadu, 18.7 / 
330191380, Bárbara de oliveira Monteiro, 16.9 / 330030736, Barbara Tieli 
dos Santos Silva, 15.9 / 330018497, Bernardo freire da Silveira casta-
nheira, 19.5 / 330076904, Bianca da costa Pereira, 19.1 / 330118503, 
Bruna ribeiro furtado, 18.5 / 330126145, camila de almeida Silva, 17.4 
/ 330134402, carolina Bittencourt Bittencourt, 17.5 / 330132966, caro-
line de cassia damasceno luzeiro, 18.3 / 330104026, cesar alexandre 
Saraiva de Sousa, 16 / 330187916, cindomar dos Santos ferreira, 16 
/ 330025399, cinthia Bruna Branco Picanco, 16.8 / 330011451, cleison 
cunha de Souza, 16.5 / 330113181, cley de Jesus aragão de Souza, 
17.9 / 330060226, daniele Emanuelle ferreira, 17.3 / 330107343, dar-
cilene Pinheiro albuquerque, 18.3 / 330192967, dário Wanderson Mou-
ra dos Santos, 19 / 330080149, debora Emmylly de oliveira arruda, 
17.8 / 330036922, desirreé cristine Pena Vieira leal, 15.9 / 330111802, 
diego domingos Bezerra da Siva, 16.6 / 330006678, dilma oliveira do 
carmo, 18.2 / 330092447, diogo oliveira Torres, 16 / 330138666, do-
minique da Silva Mathias Pereira, 16.8 / 330122832, Ednei carlos San-
tos, 18.5 / 330118068, Eduardo carrera da costa, 15.3 / 330118743, 
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Elaine cristina Sena do Nascimento, 18.8 / 330184623, Elder andrey 
do Vale Sousa, 16.3 / 330032466, Elen cristina Silva de Moraes, 18.9 / 
330094209, Elen fabiane Monteiro de amorim, 17.2 / 330018191, Eline 
Barrozo Prado, 17.9 / 330119416, Elyzamara carneiro de Sousa, 17.9 / 
330120042, Emerson luis do rosário furtado, 19.6 / 330091038, Evandro 
Borges de Queiroz, 18.9 / 330084359, fabiane dos Santos correa, 18.2 / 
330150385, felipe ferreira Moreira, 18.2 / 330075656, felipe Seabra dos 
Santos Barreto, 18.9 / 330083929, filipe Barbosa da Silva Vilhena, 17.3 
/ 330140180, filipe farias dimas, 18.1 / 330013208, francisco andre Tei-
xeira de Souza, 19.4 / 330091629, francisco Jayson de Sousa aguiar, 17.9 
/ 330046806, francisco leite da Silva Neto, 13.9 / 330036009, fredson 
alexandre Gomes Brito, 18.4 / 330059591, Gabriela Miranda de Brito, 18.2 
/ 330103546, Glayce Batista dos reis, 16.5 / 330107701, Gleydson José 
ferreira Serpa, 19.5 / 330148382, Halime fares akel, 15.3 / 330024303, 
Hedy Elinne Moreira ribeiro, 19.3 / 330011167, Hélio almeida de lima 
Junior, 14.4 / 330107472, Hellen cristina de Nazare carvalho da Silva, 
19.8 / 330062461, Hirlan Hermes Monteiro da costa, 19.5 / 330084422, 
igor Mateus Serrão da Silva, 16.5 / 330093831, ires Paula Martins Bon-
fim, 12.8 / 330104625, Íris Máira De Lima Silva, 14 / 330110563, Itama-
ra leite de almeida, 18.8 / 330126591, izadora ramos da Silva, 19.1 / 
330091142, izanelia Pinheiro de Sousa, 18.1 / 330022651, Jadson iorran 
dos Santos Santos, 14.3 / 330143828, Jamile carvalho de Brito, 18.5 / 
330133274, Jamyle ribeiro de oliveira, 18 / 330136197, Jaqueline Bahia 
Vinas, 18.2 / 330073442, Jaqueline lima lopes, 19.3 / 330081350, Jenif-
fer Walkiriam Silva Galvão, 18.9 / 330004091, Jéssica cristina Souza Silva, 
18.3 / 330008914, Jessica Sara Machado de Moraes Mascarello, 17.7 / 
330035839, Jhonatan rodrigues da Silva, 16.7 / 330140327, João alberto 
lameira de oliveira, 15.6 / 330038661, João Paulo Guedes Borges, 19.4 
/ 330091730, João rafael Penha Batista, 17.6 / 330049790, Joel Vitor da 
Silva castro, 18.5 / 330059546, Jonas Victor Vilar lima, 19 / 330080976, 
Jorge Norberto Gomes Villas, 16.8 / 330041607, José alex cruz Nunes, 
17.6 / 330116204, José francisco Santos Junior, 14.7 / 330024984, Josiel 
costa Barbosa, 17.6 / 330039597, Jozimar dos Santos azevedo, 18.4 / 
330164468, Juliana daniely da Silva Martins, 14.9 / 330036724, Juscelino 
Silva de lima, 16 / 330179036, Keidson Euclides de lane de Jesus, 16.8 / 
330082358, Kezia lacerda Gonçalves, 19.3 / 330137266, laís Silva rabe-
lo, 18.9 / 330154299, lara cristina cardoso de Sousa, 18.3 / 330158698, 
larissa carla Silva dos Santos, 16.1 / 330055416, larissa cristina Sil-
va Justino, 19.9 / 330025705, laryssa Karolyne Manos carvalho, 13.5 / 
330084080, lauriana Gomes de oliveira, 15.4 / 330140495, lester fer-
nando da Silva leite, 17.6 / 330145009, lucas de Mendonça Mendes, 
18.4 / 330105781, lucas Pereira colares de Souza, 19.1 / 330027517, 
lucas Wesley Magalhaes da Silva, 17.6 / 330130612, luciene de Nazare 
ribeiro, 19 / 330117933, Magno de Miranda da Silva, 16.6 / 330013237, 
Magno farias Barros, 18.7 / 330058433, Mara de Souza cavalcante, 18.3 
/ 330073373, Márcia Haydée ramos Moura, 16.8 / 330048900, Marcia 
Souto da Silva, 18.8 / 330124458, Marcos antônio Batalha Bandeira filho, 
17.1 / 330065997, Marcos antonio Martins de carvalho, 18 / 330150904, 
Marcos Matheus Pinto Nascimento, 17.2 / 330133148, Marcos Vinicius al-
ves de almeida, 19.5 / 330040231, Marta laura Noronha da Silva Gonçal-
ves, 18.6 / 330106976, Matheus Xavier Pereira, 19 / 330072212, Mauro 
Bruno ferreira de Souza, 16.5 / 330150045, Maycon araujo da Silva, 16.6 
/ 330036739, Mayra Karoline Magalhaes da Silva reis, 19 / 330003801, 
Natalia cristine Nunes do Nascimento, 17 / 330029691, Natan de oliveira 
Holanda, 19.6 / 330155897, Nayara cristina ferreira Nascimento, 18.7 / 
330072440, Neander favacho loeb, 18.3 / 330012580, Nelma da costa 
da Silva, 16.2 / 330071558, Nivea Maria Santos Silva, 17.5 / 330133196, 
olivia carla Santos da Silva Pinheiro, 18.4 / 330087771, orlando con-
ceição Silva de oliveira, 18.2 / 330029302, Patrícia luíza Nobre Gomes, 
17.6 / 330045145, Patricia Taila Trindade de oliveira, 16.8 / 330065905, 
Pedro Henrique dos Santos lima, 18.4 / 330120576, Pedro ilgner Mourão 
corrêa, 17.9 / 330152617, Poliana Santos de oliveira, 18.4 / 330030056, 
raquel felix da Silva, 18.6 / 330017355, renan augusto da Silva Miranda, 
16.9 / 330040732, renata coroa Batista, 18.6 / 330018865, renata Sou-
za de campos, 18.3 / 330023482, roberto Guevara ferreira lima, 19.3 
/ 330147461, roberto Wagner Quadros Goncalves, 15.2 / 330180716, 
ruana Sampaio dos Santos freitas Quaresma, 17.4 / 330139366, Sarah 
Maria da Silva Martins Pereira, 19 / 330136248, Sayuri Pereira conceiçao 
Martins, 17.8 / 330090788, Suelen Silva Sousa alencar, 19 / 330067956, 
Suellen Elizabeth Santos de oliveira, 20 / 330081959, Susan Valéria de 
Jesus ferreira, 18.7 / 330008327, Tacito augusto Jardim Belo oliveira, 
16.5 / 330015347, Tamires da Silva lima, 17.7 / 330105021, Tatyane 
Myllena Souza da cruz, 18.3 / 330090467, Thais regina da rosa Gomes, 
18.7 / 330035222, Thiago do Nascimento Monteiro, 17.1 / 330190648, 
Thiago Silva de Souza, 19 / 330190669, Thyago Patryck Silva Pantoja, 
16.9 / 330016709, Valéria de Sousa ribeiro, 18.2 / 330124609, Vander-
son de lima da Silva, 17.8 / 330155581, Vanessa Maria dias Montão, 
18.8 / 330177552, Vinicius danton Silva E Silva, 17.9 / 330082109, Vla-
dimir alencar almeida, 16.6 / 330092032, Waldemir alves Samuel, 18.5 / 
330162487, Wesley aviz de Jesus, 17.8 / 330066428, Wgladilson rodri-
gues Garcia, 17.2 / 330053723, Wilker rodrigo Barbosa Martins, 17.9 / 
330183374, Wladimir Barbosa cardoso, 18.3 / 330071981, Yasser Nunes 
rodrigues, 16.2 / 330067207, Yuri dias rocha, 18.2. 
2.9. Pa - ra/MP 4 - reGiÃo Nordeste ii
330120130, adailson oliveira Silva, 19.2 / 330052048, adailton José dos 
Santos Nunes, 18.5 / 330004636, adelmo Vieira Gusmao, 17.1 / 
330070306, ádila Sabrina Silva ramos, 16.7 / 330179401, adilson carva-
lho Pantoja, 17.7 / 330100872, adriane Gama Morote, 17.9 / 330151527, 
adriano coutinho de carvalho, 19.3 / 330012922, ádson Brito Pinheiro, 
18.6 / 330017487, alex Sandro dalla riva, 17.9 / 330119286, aline costa 
de oliveira, 16.5 / 330120943, aline cristina freitas alves, 16.6 / 
330017068, aline Karolaine Nascimento da costa, 17.9 / 330002728, allan 

ruan costa Silva, 18.5 / 330047651, álvaro Henrique Seabra de freitas, 
19.7 / 330017619, amanda fonseca lopes, 19 / 330159883, amanda Pe-
reira carvalho, 14.5 / 330185928, ana Karla costa de Pinho, 18.2 / 
330112609, ana Kátia de Melo Nunes, 17.8 / 330130800, anajúlia Simão 
Nina de azevedo, 15 / 330023140, anderson costa leal, 17.1 / 330007733, 
anderson Geovane aquino lima, 17.6 / 330059498, anderson Henrique 
Monte damous, 17.5 / 330093829, andré costa E Silva, 16 / 330035888, 
andré luiz andrade da costa, 17.1 / 330145242, andré Vagner Pessoa 
Macapuna, 14.8 / 330066110, andrea Patricia costa risuenho, 18.5 / 
330139729, andrea Santos da Silva, 18.2 / 330037940, angelo de Sousa 
costa, 18.3 / 330169796, anselmo carlos Nogueira Monteiro, 16.5 / 
330020180, anselmo renato carlos da Silva, 16.9 / 330116853, antonia 
Margarete da Silva Souza, 18.3 / 330029366, antonio cassio Pinheiro de 
carvalho, 19 / 330054767, antonio renan Silva da costa, 18 / 330047326, 
arnatif dos remédios Bechara filho, 18.8 / 330165377, arthur aliverti Sal-
tori de Barros, 17.7 / 330036483, arthur rodrigo carvalho, 17.2 / 
330074800, atila Santos rocha, 19.4 / 330093484, augusto Neto ribeiro 
duarte, 17.6 / 330152973, augusto ribeiro de alencar, 19.9 / 330149761, 
Brenda camilla dias da costa, 18.4 / 330108864, Bruna cristina Venancio 
Maciel, 18.3 / 330130092, calil lamas Sauma Pacheco, 19.5 / 330032669, 
carlos cezar araujo Nogueira, 18.5 / 330054849, carlos Eduardo Bentes 
de araújo, 18.9 / 330074290, carlos Gabriel Vanetta Marinho, 19.9 / 
330061280, carlos Müller coelho dos Santos, 16.2 / 330040160, carmen 
Victoria Marques da Silva Barros, 15.3 / 330002110, cinthia reis alho, 
16.6 / 330011603, cristina Pereira Pinheiro, 17.8 / 330139096, danielle 
lopes Guimaraes, 14.5 / 330076478, dayana da luz Muller dos Santos, 19 
/ 330010013, dayse Natasha Nascimento de azevedo, 19.6 / 330024974, 
denison Messias reis da Silva, 17.8 / 330011275, diego luis amorim do 
Vale, 17.2 / 330188768, dinalva do Socorro Santos da costa, 19.3 / 
330008507, douglas Sousa de Menezes, 19.4 / 330158349, Elane cordei-
ro Varela, 17.5 / 330003455, Elane cristina oliveira Gemaque furtado, 
18.3 / 330183371, Erlon fonseca Pinheiro, 16.3 / 330057772, fábio de 
castro Vieira, 19.3 / 330158768, felipe cunha lima, 17.3 / 330006751, 
felipe oliveira fernandes, 16.6 / 330064873, fernando da Silva Pereira, 
18.4 / 330172939, flavia risuenho Marques, 17.6 / 330138652, francisco 
de assis de Sousa araujo, 15.5 / 330139968, Gabrielle farias de lima, 
15.8 / 330084793, Gessiana lisboa Monteiro, 18.4 / 330117926, Gileane 
de Souza Guilhon, 19.7 / 330128284, Gleciane da Silva da Silva, 19.2 / 
330056930, Helber clayton lopes Salgado, 19.5 / 330083966, Hélio fer-
reira Pinto, 14.4 / 330092428, Henrique caetano alencar, 18.5 / 
330106835, Higor césar de oliveira Pinheiro, 16.5 / 330064676, ingrid 
Victoria oliveira dos Santos, 16.2 / 330185069, isabelle lima Barbosa, 
19.1 / 330004944, Jackson douglas lopes de freitas, 18 / 330051981, 
Jaime Weverson Santa Brigida da Silva, 16 / 330113401, Jalyne Eugenia 
assuncao de Souza, 17.8 / 330113375, Jardel costa Queiroz, 19.6 / 
330023883, Jerderson Moreira de Sena, 15.8 / 330014799, Jessica furta-
do oliveira, 17.5 / 330117459, Joao carlos Pereira, 16.8 / 330136014, 
João Gabriel Soeiro Palheta, 18 / 330155076, Joao Victor almeida de car-
valho, 18.6 / 330138664, João Victor alves Malvino, 19.6 / 330040159, 
João Victor de oliveira Bechara, 18.4 / 330185490, Jonathan Perdigao 
Pacheco, 17.1 / 330073466, Jones Silva amanajas Pimenta, 18.6 / 
330081140, Jorge antonio de lima Gomes, 17.9 / 330067504, Jose au-
gusto Kock deorce, 16.8 / 330027649, José Erivaldo de oliveira, 17.5 / 
330136375, Josué Silva Vieira, 13.3 / 330061099, Jucicleiton de Sousa 
Soares, 13.6 / 330026891, Juliana da Silva Pereira, 15.6 / 330059277, 
Julio cesar de Jesus rodrigues, 18 / 330027006, Karelle oliveira freitas, 
17.1 / 330105238, Karina Sousa ramos, 18.7 / 330143349, lais aguiar 
leite, 18.6 / 330052713, larissa castanho cardoso, 18.3 / 330103494, 
lauandro Viana de castro, 16 / 330182582, leonardo Nascimento freitas, 
17.5 / 330155569, leylse da Silva Santos, 17.5 / 330104859, luã felipe 
Souza de oliveira, 16.7 / 330000153, luana dos reis Sousa, 18.2 / 
330134006, luana loureiro Pontes, 17 / 330104556, lucas Gabriel Balta-
zar costa, 19.3 / 330138417, luiza de cássia Santa Brígida Gomes, 18.1 
/ 330084497, luiza de Nazaré Pantoja de lima, 19.4 / 330031508, luzi-
neide Noleto ribeiro, 19.5 / 330046798, Maciel dos Santos Brito, 13.2 / 
330177703, Marcia cristina costa Nascimento, 18.9 / 330001982, Marcos 
fabiano de almeida Queiroz, 17.9 / 330037711, Marcos rodrigo cardoso 
do rosario, 16 / 330006812, Marcos Vinícius Silva da costa, 19 / 
330104708, Marcus Guilherme de carvalho costa, 18.6 / 330100629, Ma-
ria Elivane Moreira Barreto, 17.9 / 330024639, Maria fernanda da Silva, 
16.8 / 330078399, Maria Gorette dos Santos Brito, 16.2 / 330086414, 
Maria idalice oliveira Silva, 19.2 / 330004332, Mario costa de Sousa Ju-
nior, 18.5 / 330154482, Mario Edir almeida Palheta, 18.2 / 330058283, 
Marta da Silva lima, 15.3 / 330081931, Matheus Eduardo Monteiro Blan-
dtt, 17.6 / 330121001, Maycon ferreira leão, 16.2 / 330023033, Michelly 
fonseca de Melo, 18.5 / 330067644, Midia Thamires Tavares Bizerra lima, 
17.6 / 330044308, Mylena araújo da Silva, 18.9 / 330080142, Natália 
cristina Martins Pinheiro, 18.7 / 330120818, Natanael oliveira da Silva, 
11.5 / 330060638, Natiely Menezes Goncalves, 17.6 / 330187414, otavio 
Junior oliveira de oliveira, 18.2 / 330087332, Patricia Paula aquino da 
Silva, 19 / 330129312, Paulo de Sousa Bastos Segundo, 17.4 / 330055880, 
Paulo Henrique Tovani Heldt, 16.7 / 330084249, Pedro Paulo fernandes 
dos Santos, 18.2 / 330147802, Pryscyla Karen da Silva Barros, 17.1 / 
330085341, rai luan oliveira da Silva, 18.1 / 330112027, raimundo ce-
sar de Paula Vieira, 18.7 / 330020491, raineri Melo dos Santos, 18.3 / 
330025314, raíssa lorena Monteiro da rocha, 18.6 / 330010299, rejanne 
ferreira Barbosa, 19.2 / 330187755, renata Beatriz Pereira de Souza, 17 
/ 330109347, rita de cássia almeida farias, 18.1 / 330074619, roberto 
Bruno de oliveira rocha, 18 / 330086078, rosana Borges de Sousa almei-
da, 17.5 / 330163019, roseane rodrigues correia, 17.9 / 330019001, 
rosigleide Gomes dos Santos, 16.6 / 330000410, rubens farias da Silva, 
17.9 / 330000441, Samantha de oliveira ferreira, 17.8 / 330162906, Sa-
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muel dalmeida felix, 17.7 / 330100889, Sanderson Morote do Nascimen-
to, 19.1 / 330089261, Sara Sousa lisboa, 17 / 330001555, Sayan Pereira 
conceição Martins, 18.3 / 330075473, Stanley Gomes fialho, 17.4 / 
330078834, Stephany Tamyllys ladislau Granville da Silva, 16.3 / 
330041713, Suellem fernandes da Silva Brito, 19.4 / 330151374, Suellen 
Pimentel leite rodrigues, 18.6 / 330055223, Tainara de Moura Gama, 14.9 
/ 330067496, Távita leany Silva de oliveira, 16.6 / 330128216, Taynara 
do Socorro Maia Gomes, 18.2 / 330009733, Tereza Uliana da Silva Silva, 
18.7 / 330130518, Thayná Poltroniere do Nascimento, 18.3 / 330139091, 
Valena oliveira do Vale, 17.2 / 330025452, Vanderson Sousa do Espirito 
Santo, 17.8 / 330115465, Vanessa caroline Pinto, 16.8 / 330040416, Va-
nessa christine Torres freire de Souza, 18 / 330109786, Vinícius Melo dos 
Santos da Silva, 18.3 / 330069832, Vitor Glins da Silva Nascimento, 18.5 
/ 330117960, Viviany de Paula Bezerra alves, 17.1 / 330153544, Willen 
dos Santos E Santos, 14.5 / 330013403, Williames Vieira da Silva, 16.6 / 
330134566, Yasmim Pereira cunha Mescouto, 19.6. 
2.10. Pa - ra/MP 5 - reGiÃo Nordeste iii
330166019, alcilene Teodosio Silva, 18.1 / 330073463, alessandra dos 
Santos alves, 19.6 / 330124865, anderson Trindade oliveira, 15.3 / 
330186704, andré luiz de Moraes correia, 18.4 / 330091158, antonia 
rosimeire dos Santos freitas, 16.8 / 330003558, atanael Miranda da Sil-
va, 17.6 / 330004266, Bianca Maria leoceles Souza dos Santos, 17.2 / 
330125587, Bruno de Jesus rodrigues, 18.5 / 330036497, camila Sara 
ferreira Henrique, 14.9 / 330153400, darclilson Pereira de almeida, 17 / 
330103806, david Nascimento costa, 19.5 / 330001276, dayana dos San-
tos Sampaio, 16.4 / 330132996, debora daniely rodrigues E rodrigues, 
17.7 / 330114259, debora Hester Meireles Galvão, 17.4 / 330080660, 
dhian Kelson da Silva Kenjiro, 18.7 / 330056505, Edilan Moreira de Ve-
ras feitosa, 15.8 / 330089610, Edson luis de araujo, 18.3 / 330114722, 
Eduardo francisco da Silva, 16.5 / 330006743, Eduardo Santana Borges, 
18.4 / 330049618, Elenilcy dos Santos Bezerra Tigre, 18.4 / 330072173, 
Elissandro ananias de Moraes, 16.4 / 330083560, Ermeson rodrigues 
da Silva, 18.5 / 330006621, Ernilson rodrigues da Silva Junior, 18.7 / 
330000804, Etty flávia fernandes imbeloni, 19 / 330120484, Eurismar 
lima oliveira, 15.5 / 330017042, fabio feitosa da Silva, 18.5 / 330007561, 
felipe oliveira iglezias, 15.4 / 330040827, francileia Vinhas Monteiro, 19.3 
/ 330174353, francione dos Santos Silva, 17.6 / 330166556, Gabriel re-
zende Martins, 18.6 / 330161396, Gersiel Sousa dias, 17.8 / 330025459, 
Gilmar Jose Bogo, 16.5 / 330086821, Girlene da costa Simão, 12.4 / 
330153663, Glauco da Silva lopes, 19.4 / 330058534, Herbert rodrigues 
de Souza Nascimento, 16.7 / 330080551, izabely Karolina Tavares dou-
rado, 18.8 / 330074328, izaque Sobrinho Vieira, 16.8 / 330188826, José 
ricardo do Nascimento feitosa, 18.5 / 330019193, Josias da Silva Santos, 
19.2 / 330035441, Josiel da Silva lima, 15.7 / 330031850, Karina fei-
tosa da Silva, 17.1 / 330105566, Kecia aparecida Sales francisco, 17.3 
/ 330155571, Kleber Silva dos Santos, 18.5 / 330129336, larissa Vidal 
de Souza, 16.7 / 330019690, leidiane augusto de carvalho Palheta, 17.9 
/ 330116028, luana Peixoto Tourinho, 18.6 / 330138975, luiz Vinícius 
costa dos Santos, 16 / 330129888, Marcos andre Pereira da costa, 17.5 / 
330140222, Maria de Nazaré de Souza, 16.2 / 330112902, Marna Karoline 
Sarmento Silva, 18.6 / 330096372, Michele do Socorro Souza lima, 18 / 
330099603, Mônica araújo Miranda, 17.4 / 330037128, Nelson da Silva 
Borges, 16.8 / 330075027, Paula freitas de almeida, 18.8 / 330079899, 
rafael Moura alcantara, 16.6 / 330173729, rafaela da Silva araujo, 18.2 / 
330125775, ramessa da Silva ribeiro, 17.9 / 330054012, rayssa de oli-
veira Santos, 17.3 / 330080937, renato reis E reis, 14.8 / 330142551, ri-
verson Miranda Xavier, 16.9 / 330185706, rodolfo costa rezende da Silva, 
17.5 / 330130346, rodrigo dos Santos, 16.8 / 330132807, rogerio de Sa 
Xavier, 16 / 330095048, rony Kleyton Viana da Silva, 17.6 / 330104958, 
Valdinei ferreira da costa, 18 / 330109859, Vania Monteiro reblin, 17.4 
/ 330036815, Veridiana Jesus Soares Borges, 18.3 / 330118188, Veroni-
ca de oliveira Sousa, 16.2 / 330107746, Viviane andrade Portilho, 16 / 
330065835, Washington Pereira da Silva, 18 / 330056708, Yago ribeiro 
Galvão, 16.9. 
2.11. Pa - ra/MP 6 - reGiÃo do tocaNtiNs
330130896, acacio augusto costa Penha, 18.3 / 330178015, ada Ma-
ria Saldanha de Vasconcelos, 18.2 / 330043915, adrielle franco castro, 
18.4 / 330111674, afonso Nazareno costa frança, 18.6 / 330138711, 
Alan Jhefferson Braga Sousa, 17.8 / 330098880, Alecxandro Serrão Lei-
tão, 19 / 330106800, alice Emily de araújo farias, 18.5 / 330082660, 
aline Bizerra Martins, 18.4 / 330039373, aliny Gomes do carmo, 19.4 / 
330023070, állan dickinson da Silva Tavares, 16.6 / 330040494, amanda 
coelho de Vasconcelos, 18.3 / 330183467, amanda Martins chaves, 17.5 
/ 330122634, amanda Nayanne alves Pereira, 14.8 / 330045458, ana Ma-
ria Miranda de almeida, 15.1 / 330106144, ana Paula Sampaio de Sou-
sa, 14.9 / 330033321, andrey alves Matos, 18.7 / 330139100, angelina 
lobato Gonçalves, 19.4 / 330147972, anna Beatriz oliveira Silva, 17.9 / 
330083634, anne Kelly Sanches lemos, 18.5 / 330087038, arlio de Sousa 
carvalho, 15.8 / 330185617, aryelle Povoas Marinho, 19 / 330173746, 
Bárbara Bravos Souza, 18.4 / 330137046, Barbara Soares Pereira, 16.6 
/ 330016657, Bruna chaves da Silva, 18.7 / 330134328, Bruna rafaela 
Santos Nascimento, 18.5 / 330093219, Bruno cesar Bentes freitas, 18.4 / 
330062772, carolina de lourdes oliveira cruz E Silva, 17.7 / 330150962, 
carolina Guedes cordeiro, 19.6 / 330091376, cintia raquel costa, 18.5 / 
330095461, cleber daniel Soares da Silva, 19.5 / 330001908, cleywilson 
Benjo de oliveira, 17.8 / 330124743, daiane cardoso dos Santos, 19.1 / 
330010629, daniel carlos Morais da Silva, 17.6 / 330024614, daniel Es-
tumano Veras, 15.3 / 330144426, daniel rego Moraes, 15.4 / 330044169, 
danielle de oliveira Silva, 18.1 / 330081199, débora Ellen Monteiro Gomes 
Villalba, 18.9 / 330169214, denilson Miranda dos reis, 18.3 / 330005247, 
dhyony andrade Moreira, 18.2 / 330017148, dilaelson ferreira Pinheiro, 
17.4 / 330074119, diogo Barata Pereira, 17.3 / 330032935, diogo Pinheiro 

da Silva, 19.2 / 330016909, douglas de Souza Maciel, 17.5 / 330023858, 
Edenilce oliveira de oliveira, 16.6 / 330080583, Ediciney Gonçalves Be-
chir, 19.9 / 330132554, Edilton de carvalho, 18.2 / 330058825, Edson do 
carmo ferreira cardoso, 16.8 / 330160995, Eric ohashi Santos, 16.7 / 
330039524, Erica Tiaki Santana Miyagawa, 18.3 / 330109530, Erik Santos 
de Melo, 18.1 / 330003619, fabio Kiyoshi Watanabe, 18.2 / 330014529, 
fabio oliveira da Silva, 17.2 / 330079385, fellipe ribeiro Gomes, 17.7 / 
330012693, fernanda Kelly Martins Galvão, 17.4 / 330175684, fernando 
costa Vasconcelos Junior, 19.3 / 330156091, francildo ciro Maués ferreira, 
19.6 / 330137244, francisco agaci de oliveira Júnior, 18.2 / 330094410, 
Gabriel almeida Garcia, 18.8 / 330041282, Gabriela Belo lima, 17.5 / 
330172601, Gabriela Silva dos Santos, 18.4 / 330169662, Gabriella araujo 
de Souza, 18 / 330021116, Gildo da Silva Gonçalves, 16.2 / 330090657, 
Goretti alcantara cardoso, 18.6 / 330037222, Greice Quele aparecida Bar-
boza de oliveira, 17.4 / 330115125, Gustavo araujo dos Santos, 18.4 
/ 330117917, Helen cristina dos Santos cavalcante, 16.3 / 330155532, 
Heloise Helene Monteiro Barros, 18.6 / 330133398, icaro Gabriel da Silva 
danin, 19.5 / 330112443, igor Pereira Viégas, 17.6 / 330129718, irann 
de almada cordeiro, 18.8 / 330018305, isaac Vinagre de Jesus, 17.6 
/ 330046767, isabela Nunes Moraes, 19 / 330138180, isabelle Pinhei-
ro figueiredo, 16.5 / 330064060, italo alberto de almada Vasconcelos, 
18.6 / 330026221, Jaqueline Batista de lima, 17.4 / 330144000, Jean 
alcântara oliveira, 18.1 / 330091245, Jean claudio de Miranda Magno, 
19.5 / 330115173, Jeferson Kauê ferreira Pinheiro, 19.9 / 330148446, 
Jefferson Pantoja Farias, 15.9 / 330033560, Jenifer De Lima Viana, 15.6 
/ 330145317, Jéssica Pompeu carvalho, 18.9 / 330147789, Jéssica rodri-
gues de araújo, 15.2 / 330091857, Jhon lennon de oliveira Silva, 17.5 / 
330042952, Joao Jeovan oliveira assuncao Junior, 18.7 / 330038621, João 
Paulo Pereira dos Santos, 15.9 / 330031366, Joel dalvan Gonçalves Negi-
dio, 17.5 / 330126643, John Elyson Santos da Silva, 18.9 / 330018828, 
John Kleiver correa Quaresma, 18.4 / 330015663, Jorge alan Maciel de 
Souza, 18.6 / 330100121, José ivanildo da costa Navegantes Junior, 18.3 
/ 330043592, José laranjeira da rosa filho, 10.8 / 330049585, Jose Maria 
dos Santos rodrigues, 17.8 / 330172979, Josenildo costa Medeiros, 19.2 
/ 330163882, Joseph cristian da Silva, 19.2 / 330122232, Josimara lo-
bato Pereira, 17 / 330144029, Josue de freitas costa, 18.4 / 330083506, 
Josue Silva Pantoja, 16.6 / 330036400, Joyce Barreto Bitencourt, 17.9 / 
330138903, Juan Pantoja Poça, 16.9 / 330018881, Kamylle Quadros Perei-
ra, 17.9 / 330069564, Karen Karolina ferreira romano, 19.2 / 330169937, 
Karen Suanne alves dos Santos, 17.9 / 330139097, Karen Taina de Paiva 
Pereira, 15.6 / 330098578, Keule da Silva farias, 18.2 / 330109706, lana 
Pereira da Silva, 17.6 / 330140205, larissa ferreira Vasconcelos, 18.5 / 
330025303, laryssa Barbosa da cunha Magno, 18.9 / 330145303, leo-
nam Silva de Souza, 19 / 330098295, leonardo cardoso Garcia, 18.8 / 
330025216, ligia ribeiro Miranda, 18.3 / 330050605, lohana de oliveira 
Silva, 16.1 / 330119997, luan Brabo Vieira, 17.4 / 330011043, lucas fi-
lipe flexa conceição, 19 / 330157981, luciane dos Santos Borges, 15.9 / 
330138334, lucielle Valente Pacheco, 19.2 / 330128124, lucinéia Praze-
res dos Santos, 16.7 / 330079746, luiz felipe diniz Santa Brigida, 16.7 
/ 330117909, luiz Henrique Martins Modesto, 18.5 / 330103474, lukas 
dias Kawaguchi, 18.8 / 330013804, Maikon diones Machado Gonçalves, 
16.9 / 330153678, Marcel oliveira chene, 15.9 / 330009113, Marcos Viní-
cius Guedes do rosário, 18.1 / 330039271, Maria Eduarda ferreira Maues, 
19.2 / 330120814, Maria Soares de Souza de orlanda, 16.5 / 330148434, 
Mariele Muniz Palheta, 18.6 / 330114884, Marlucia Mendes Gonçalves, 
18.4 / 330039824, Michele Silva dos Santos, 18.1 / 330022722, Monique 
Jordana Machado costa, 15.8 / 330157396, Naisa Naiane costa Miran-
da, 18.1 / 330068157, Najara Gomes de Medeiros, 19.2 / 330102949, 
Nawal Margalho Banna, 18.7 / 330028116, Olzemir Jeffrey Da Silva Loba-
to, 13.4 / 330164923, orlyanne de Pina Miléo, 17.6 / 330121790, Paulo 
andré amaral coutinho, 16 / 330052749, Pedro arthur Jorge de lima, 
18.8 / 330134540, Philippe olivier, 18.1 / 330152215, raimundo Bruno 
damasceno dos Santos, 19.4 / 330085102, raimundo Nonato costa Bele-
za Junior, 17.5 / 330136246, renato Martins Tavares, 18.3 / 330161293, 
ricardo William da Silva lima, 18.4 / 330000060, roberta Pena fortes, 
17.1 / 330070970, rodrigo calderaro domingues, 17.6 / 330193703, ro-
gério Margalho da Silva, 19 / 330133640, rosangela da cruz oliveira, 17 
/ 330050413, roumiee Halan da Silva Sousa, 17.6 / 330004741, Said Va-
lente coelho, 18.8 / 330131049, Samanta Baia de Souza rodrigues, 17.3 / 
330056728, Samia do Nascimento rodrigues, 17.5 / 330059369, Saymon 
daniel Nery Barros, 18.8 / 330080547, Shirley lucia do Vale costa, 16.5 
/ 330067672, Shyrlen Suelen araújo coêlho, 19.1 / 330098537, Tarciany 
Serejo Pereira, 18.1 / 330010638, Thais regina farias dos Prazeres, 18.2 
/ 330004011, Thalles dias Nascimento, 15.9 / 330006090, Thiago Bessa 
rodrigues, 18.3 / 330113735, Thiago lima carneiro, 17.4 / 330016132, 
Thiago Sousa de almeida, 18.4 / 330150617, Thiana Souto cordeiro, 18 / 
330093398, Tiago rahan leão carvalho, 16.9 / 330148801, Vanessa Men-
donça Moraes, 17.4 / 330093843, Victor Hugo Gonçalves da Silva, 18.4 / 
330114860, Vitor Pinheiro da Silva, 18.8 / 330184690, Walter Willians da 
Silva Pereira, 17 / 330062953, Wanderson Melo Serrão, 16.8 / 330080294, 
Yohan Brendo Nunes de albuquerque E albuquerque, 17.3. 
2.12. Pa - ra/MP 7 - reGiÃo do MaraJÓ i
330117164, adriana alves Bandeira, 16.7 / 330089658, ahgara luan-
ne Menezes Santos Borghi, 15.2 / 330181113, alisson luciano feio de 
lima, 17.6 / 330006834, amanda Stephanny da costa lemos, 18.6 / 
330145086, Beatriz Beckman ferreira Soares, 18.9 / 330057423, Bruno 
cardoso da Silva, 19.4 / 330055234, caio Nilson do Nascimento ama-
ral, 19.5 / 330165979, cairé Batista Pereira, 16.7 / 330178426, carla de 
araújo Pereira, 18.5 / 330122481, celso otavio do Nascimento Gurjão, 
18.2 / 330158196, cidinéia Gonçalves lobato, 18.3 / 330008966, cinthia 
Tavares de Souza, 18.2 / 330050162, claudio augusto Pinto da Silva, 17.3 
/ 330172658, davison Klener ramos Silva, 16.9 / 330093476, denilma 
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lais da Silva oliveira, 17.6 / 330089134, Eduardo lima florentino, 18.9 / 
330171011, Eliezer Souza de oliveira, 18.3 / 330020750, Emerson Elias 
de Souza Moreira, 19.1 / 330094219, fabricia Barbosa Queiroz, 17.4 / 
330154106, felippe Moreira couto dos Santos, 16.1 / 330190051, fran-
cisco de assis Moreno da Silva, 18.1 / 330161335, Gisele de Souza Mar-
tins, 18.7 / 330035559, Jean claudio Maceio almeida, 17.8 / 330117451, 
João Pedro figueiredo da cruz, 15.2 / 330178112, João Victor Paraguas-
su da cruz, 18 / 330116222, José Maria ferreira fonseca Junior, 19.2 / 
330051193, Keyla Marisia Vale dos Santos, 19.2 / 330042833, Kildren Pan-
toja rodrigues, 18.1 / 330115894, lauro cunha Neto, 19.4 / 330012797, 
leonilda Paula Gonçalves, 16.7 / 330075051, lilian Barros dos Santos, 
17.1 / 330148335, lilian Suzan Gonçalves Neves, 14.4 / 330153608, lindi-
ney augusto da Silva Moura, 17 / 330024654, lorena cristina lourenço de 
andrade araujo, 18.9 / 330089390, lucas Miguel Marques lima Pinheiro, 
17.6 / 330141340, luciano Meira Vanderlei Pereira, 17.6 / 330107204, 
luis otávio ferreira Mendes, 17.3 / 330092132, Manuela Gatinho da Sil-
va de Sousa, 18.2 / 330066773, Márcia Sales costa, 14.9 / 330183523, 
Marlon Whistner cardoso dos Santos, 18.9 / 330138135, Morgana Ma-
ciel Gomes, 18 / 330160754, Nadson Silva de araujo, 17.6 / 330137802, 
Nelson claro costa Neto, 12.1 / 330186877, raide Germano de arau-
jo, 18.6 / 330027303, reges da costa Targino, 14.6 / 330185841, re-
nan Marcel costa Goncalves, 16.6 / 330005150, renato alves carvalho, 
18.4 / 330145269, renato amorim Barbosa, 13.1 / 330151489, rodrigo 
dos Santos farias, 18.9 / 330044918, Silvano rodrigues Monteiro, 15.1 / 
330135532, Wendell azevedo de Medeiros, 20. 
2.13. Pa - ra/MP 8 - reGiÃo do MaraJÓ ii
330044379, adair de Jesus Gomes ramos, 17.2 / 330167993, admilton 
Guedes de carvalho, 16.9 / 330167385, alan Palheta delgado, 18.3 / 
330050185, aldair de oliveira rodrigues, 14.2 / 330089633, alessandra 
araujo Macedo, 17.4 / 330097695, alex djavan aviz de araujo, 15.7 / 
330077683, alex ramires Santos da costa, 16.7 / 330001990, alex San-
tos lobato, 17.6 / 330191736, amauri Milanski, 16.4 / 330163314, ana 
cláudia lucena Moraes, 17.7 / 330137044, anderson feitoza da Silva, 
18.5 / 330033552, andre fernando cunha dos Santos, 12.7 / 330109638, 
angelica Gonçalves Pantoja, 16.1 / 330087225, arlesson Pereira da Silva, 
16.6 / 330010522, athos Shamir Silva damião, 17 / 330130721, Bianca 
freitas de assunção, 18.2 / 330134184, camila Helena freitas da Silva, 
17.8 / 330082170, carolina Maria dos Santos Tork, 19.8 / 330045778, 
claudio Yves da Silva cordeiro, 16.3 / 330000439, clenilson Miranda de 
Sousa, 17.5 / 330089805, daniel Jhonnata Machado laranjeira, 19.3 / 
330087207, danillo Santos rachid de carvalho, 18 / 330003184, dani-
lo da luz Melo, 18.2 / 330052703, davi fernando Gama da costa, 19.5 
/ 330151319, diclei Jose farias rodrigues, 15.4 / 330182559, diego de 
Jesus lima Borges, 17.6 / 330132009, diego lisboa dos Santos, 16.2 / 
330126157, Edcarlos fernandes ferreira Silva, 17.8 / 330177002, Edu-
arda ferreira Evangelista ramos, 18.4 / 330011461, Elizandra Gomes 
de lima, 16.9 / 330038107, Elton Bispo Gomes, 16.4 / 330151174, El-
vis de oliveira Prata, 14.9 / 330057689, fabricio Nunes de oliveira, 13.9 
/ 330045464, faylla Maialle Evangelista Guimarães, 17.6 / 330145389, 
franc freitas fernandes, 18.6 / 330017832, francisco alexandre Gusmão 
Pantoja dos Santos, 16.8 / 330114401, Gabriel Botelho Salomão, 17.5 / 
330071864, Gabriela Taveira Barbosa Viegas, 18.3 / 330104549, Graziele 
Nunes lopes dos Santos, 18.6 / 330114293, Gustavo Goes de freitas 
Sa, 18.3 / 330074131, Heider alves leão, 14.2 / 330035699, Jeovane 
azevedo, 16.3 / 330078288, Jerson ferreira Sozinho, 17.4 / 330024542, 
Jimmy apollo de Melo azevedo, 19 / 330132652, João Pedro alves Ma-
theus, 18.9 / 330109484, João Victor Batista Gomes, 19.1 / 330070455, 
Joelson Vasconcelos Gomes, 16 / 330075830, Joiciane rodrigues Guedes, 
17.7 / 330150753, Jonas reis lima, 18.4 / 330087273, José Marcelo da 
Silva Brito, 16.1 / 330152454, Josiane Krisna ferreira Santana, 14.7 / 
330162584, Jucirlei Barbosa rodrigues, 18.6 / 330042534, Juliana dias 
Baia, 17.8 / 330053426, Karoline oliveira alves, 16.3 / 330103379, Katia 
onanda ribeiro Mendonca, 16.7 / 330057928, Kleber Matheus lima de 
Melo, 16.3 / 330073289, leandro avelar ribeiro, 17.8 / 330168602, lizan-
dra da costa cordeiro, 13.9 / 330062770, lorena Silva franca de almeida, 
19.1 / 330127362, lucas Vasconcelos damasceno, 15.2 / 330046780, luiz 
lopes de carvalho Neto, 14.3 / 330014705, Magno José reis dos San-
tos filho, 17.9 / 330000628, Marcelo Pires de Souza, 17.1 / 330112725, 
Marcos de Jesus da Silva, 15.3 / 330100232, Mateus da rosa Brito, 17.7 
/ 330000385, Matheus da Silva araújo, 19 / 330042629, Mauricio Mo-
raes de carvalho, 18 / 330132604, Monica Maria libonati alves, 18.4 / 
330112570, Natalia Maelly de andrade Viana, 16.4 / 330175483, Nayanne 
Priscila cruz costa, 18.5 / 330134216, ociane Moraes carvalho Pereira, 
19.4 / 330147633, odineia fernandes rodrigues, 13.6 / 330049591, or-
leans Machado costa, 17.6 / 330149185, Patrícia Pillar Gonçalves Vieira, 
17 / 330172487, Paula iracema rodrigues dos Santos, 12.6 / 330141667, 
Paulo roberto campos de Souza, 16.4 / 330095828, Paulo Sergio calvo 
de Galiza Junior, 17.5 / 330095636, Paulo Vinicius da Silva lobato, 14.6 / 
330141882, Pedro Henrique Barbosa Monteiro, 18.8 / 330087287, Pedro 
Júnior dos Santos Sá, 17.8 / 330033020, radyb Mohammed Pinheiro Sa-
lomão, 16.8 / 330028611, raeulli da conceição cruz, 17.1 / 330137958, 
rafael Souza dos Passos, 17.1 / 330089618, rebecca de oliveira Mou-
rao ramos, 18.5 / 330095759, reginaldo Paula dos Santos Júnior, 13.8 
/ 330174250, renan da Gama Machado, 17.1 / 330048554, renan Silva 
de Jesus ramos, 15.9 / 330055966, renata da cunha ferreira, 18.6 / 
330065903, rita de cassia freire de Macedo alves, 17.9 / 330150686, 
rízia dóris rodrigues de Souza, 18 / 330115835, roberto Silva alves, 
16.4 / 330003448, robson Jardim Teixeira, 17.5 / 330065598, rosivan al-
ves Brito, 15.1 / 330165783, Samuel dignazio correa, 17.2 / 330032707, 
Sheila Vanessa Vanzeler lobato, 18.7 / 330078261, Silvia Marcela da Silva 
Barbosa, 16.1 / 330021788, Silvio Vieira Nery, 18.3 / 330090518, Soraia 
de oliveira damasceno, 18.3 / 330047439, Sthefany Souza aragão, 17.4 

/ 330118715, Thais Nava de Sousa, 18.9 / 330090123, Thayane catarina 
da Silva Paes, 17.9 / 330081052, Thiago Magno Magalhães carvalho, 17.7 
/ 330175434, Veralucia fernandes de oliveira, 17.2 / 330043470, Waryson 
dos Santos E Santos, 19.1 / 330057075, Yasmin dos Santos Maia, 16.8. 
2.14. Pa - ra/MP 9 - reGiÃo sUdeste i
330089316, adriana da Silva oliveira, 17.1 / 330092235, adriana rosa de 
Jesus Pereira, 15.5 / 330078662, adriana Vieira de carvalho rodrigues, 
19.9 / 330038031, adrielly Tayana azevedo de amorim, 19.2 / 330064859, 
agripino Gonçalves de Souza Neto, 16.7 / 330142292, alanilson Sousa 
Silva, 15.8 / 330113195, alexandre Borges de Souza, 17.7 / 330011589, 
alisson Gomes Mota, 18.5 / 330003392, allisson Patrick Silva albuquer-
que, 16.8 / 330073945, ana clara da Silva Melo, 18.4 / 330063290, ana 
Karenina Zwicker Martins Tunas, 18.6 / 330027646, ana Paula oliveira da 
Silva, 18 / 330052394, ana Priscila conceição de oliveira Queiroz, 17.1 / 
330164009, andreza lopes leão, 16.9 / 330025622, aniel Mayk Barroso 
de Sousa, 18.5 / 330146062, antonio carlos Pereira, 18 / 330090018, an-
tonio luiz dos Santos filho, 18.2 / 330160524, antonio Pablo da costa fei-
tosa, 16 / 330061708, ayrton Santos lacerda, 18.8 / 330009205, Bianca 
Santos E Silva, 18.9 / 330021177, Brenda Karoline de Miranda costa, 17.3 
/ 330009873, Bruno da conceição dos Santos, 18.4 / 330175118, Bruno 
de oliveira lima Silvestre, 18.7 / 330010529, Bruno loyola carvalho, 18.7 
/ 330169027, caio Welder cardoso de Melo, 17.6 / 330165749, camila Ta-
mise arrais furtado, 15.9 / 330121979, carlos alberto Jorge leão da Silva, 
18.2 / 330034697, carlos andré dos Santos Souza, 16.3 / 330011436, 
carlos daniel reis oscar, 14.6 / 330148853, carolina de oliveira Supli-
no, 16.7 / 330054346, caroline alho dal Moro, 19.3 / 330070396, cassio 
dos Santos Melo, 18.8 / 330017298, césar augusto carvalho de Souza, 
17.5 / 330064561, charles da Silva Pereira, 17.8 / 330116882, clesia-
ne dias cardoso, 18.4 / 330050201, daniel aguiar Vieira Teixeira, 17.6 / 
330012221, daniel lima da Silva, 19.5 / 330130987, daniela Thauana da 
Nóbrega Soares Guimarães, 15.4 / 330024610, deano de Queiroz Mendes 
filho, 17.7 / 330152204, dennis rennan de araújo Sampaio Silva, 17.7 / 
330023662, desireis Gomes rego da Silva, 18.2 / 330049704, diego dos 
reis Souza, 18.2 / 330004185, douglas araujo Gomes, 10 / 330095073, 
Edenísia Mercedes Santos Veras, 17.1 / 330141415, Eduardo Silva Borges, 
17.1 / 330056752, Elany Santos araujo Silva, 16.8 / 330044215, Elayne 
Pires Souza do carmo, 19.2 / 330009843, Elida da Silva costa, 17.7 / 
330185431, Emivaldo alves da Silva filho, 15.8 / 330176695, Emyli Mika-
elle Mendes Moreira rodrigues, 16.7 / 330080519, Esio Breno da Silva fer-
reira, 14.4 / 330144422, fabiana Moraes Silva, 18.9 / 330035267, fabio 
Pinto da costa, 17.2 / 330177882, fernando Silva dos reis Veloso, 17.2 / 
330077230, fiama Gomes da costa, 19.5 / 330193680, francisco Moraes 
da Silva, 15.7 / 330019288, Gabriel Peres rodrigues, 19.7 / 330073025, 
Gabriel Sales costa, 17.7 / 330137863, Gerllon de Jesus Silva, 19.1 / 
330002652, Gheysa figueredo Barbosa, 15.6 / 330133414, Giselle Maya-
ne Silva fontoura, 17.3 / 330137623, Gustavo rodrigues Sales, 19.4 / 
330093860, Gustavo ronielly Silva de almeida, 17.4 / 330061131, Hel-
berth de Jesus arantes, 18.4 / 330047127, Helder de Jesus arantes, 18.6 
/ 330111537, Higor Pereira de Miranda, 17.4 / 330079225, ian Paixão 
costa, 18.1 / 330025674, ingrid Tavares Peixoto alves, 18 / 330026169, 
Janailda Bezerra da Silva, 17.3 / 330002385, Janival ferreira abreu, 
17.1 / 330128610, Jesaias lindozo de Souza, 17.2 / 330009584, Jhen-
nify albuquerque Machado, 17.4 / 330148407, Jhoni castro rodrigues, 
17.6 / 330114286, João Weber coelho Heymbeeck, 15.3 / 330066961, 
Joel da Silva carvalho, 17.4 / 330171274, Jônathas lopes coutinho, 
16.7 / 330166207, Jorge aleph dos Santos Moreira, 17.3 / 330087199, 
Jose Nadison oliveira Silva, 17.7 / 330142560, Juliana Silva de oliveira, 
17.2 / 330004534, Kewin William Soares damasceno, 20 / 330016451, 
laryssa Silva dos Santos, 18.9 / 330144108, laura freitas duarte, 14.4 
/ 330146120, layla lima ayub, 17.7 / 330190453, leandson carvalho 
Pereira, 18.4 / 330146895, leocy alves Pimentel, 17.5 / 330113894, le-
onardo Santos canavieira, 18.6 / 330012038, leticia ramos de Miran-
da, 15.9 / 330119202, lorena Vieira lopes, 16.9 / 330029247, luana 
da conceição carvalho, 18.2 / 330190440, lucas Bogaz collinetti, 14.1 / 
330000020, lucas de Sousa Barros, 18.1 / 330020575, lucielma de Mar-
cedo Nascimento, 15.5 / 330112216, luis Henrique oliveira ribeiro, 17.5 
/ 330128902, Maíra fernandes Souza Silva, 19.5 / 330116885, Márcio an-
tônio rodrigues dos reis, 16.1 / 330087059, Márcio felipe carelli antunes, 
16.4 / 330064244, Marcos Vinícius Peres lima, 18.4 / 330056750, Maria 
cristina lima rocha oliveira, 18.6 / 330082737, Maria ilze da Silva cam-
pos, 19.5 / 330119967, Marina rocha amaral, 19.6 / 330118645, Michele 
cavalcante Soares, 16.5 / 330022209, Millena Jayne costa lopes, 19.5 / 
330062738, Míriam daniela Guilherme orling Berlesi, 18.8 / 330185267, 
Moisés colins ferreira, 17.5 / 330022618, Nailson da Silva alves, 17.2 / 
330172616, Natalia lima dos Santos, 19 / 330036461, Natasha Janini 
Santos Miranda, 17.2 / 330019181, Nayara Mayla Brito damasceno, 18 / 
330119474, oclessiana rodrigues dos Santos, 18.2 / 330105544, Pablian-
ne carneiro da Silva, 14.3 / 330001898, Pamela andara lemos Barreira, 
18.7 / 330022845, Paula rafaela Gomes freitas, 16.5 / 330014735, Pau-
la ribeiro da Silva, 15.4 / 330015561, Paulo Henrique rodrigues alves, 
17.4 / 330166299, Pedro felipe alves rocha, 18.7 / 330157180, Pedro 
Henrique cabral feitosa, 16.8 / 330051603, Peterson acácio de araújo, 
18.3 / 330001301, raiely almeida da Silva, 18.6 / 330145994, railana 
Glaueny Braga Garcia, 19.5 / 330016067, raimara reis almeida, 17.2 / 
330022023, raphael Teixeira dos Santos, 17.7 / 330066210, raquel Maria 
Maia Gomes, 17.7 / 330160283, renata de araújo Paula, 18 / 330032937, 
renata Silva E Silva, 17.1 / 330111707, ricardo cardoso costa, 18.4 / 
330091736, rodrigo alves ferreira, 16.3 / 330034761, rodrigo Marques 
Neto, 15.6 / 330009594, rodrigo Pereira Gomes oscar, 18.5 / 330055529, 
rodrigo Quezado ferreira, 18.6 / 330027548, rodrigo rocha Herculano, 17 
/ 330009002, rosana da Silva dias, 15.7 / 330021615, rosemary furta-
do Barros da Silva, 18.2 / 330006506, rozinete francisca rezende, 17.4 
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/ 330035445, ruan carlos ramalho costa, 18.2 / 330172957, Samara 
Pereira Sousa, 16.4 / 330142609, Sandro luciano Pureza Pinto, 17.9 / 
330062069, Sara Moura da Silva, 18 / 330148568, Sara rosana Marques 
de Souza, 17.5 / 330154199, Sarah Watalany Silva dos Santos, 19.1 / 
330061097, Sirleide campelo Sena, 16.3 / 330075537, Sônia cristina 
Soares da Silva, 18.3 / 330079587, Suellen ferreira Mendes da luz de 
oliveira, 15.9 / 330000579, Susan figueiredo Soares rodrigues, 18.6 / 
330087150, Taciane Tamires Baú de oliveira cervi, 15.9 / 330147991, 
Talita lima lemos, 18.7 / 330046594, Tamiris cristina de lima Maues, 
16.8 / 330031612, Thalita lima Marques, 19.1 / 330148563, Thiago Es-
tevam chacon Pinto, 17.6 / 330115934, Valdemir alencar da Silva, 16.7 / 
330148435, Victória Eduarda Santos da Silva, 18.9 / 330138367, Walessa 
rocha Moussallem, 17.8 / 330028040, Walison rodrigues de oliveira, 18 
/ 330165437, Wallace lima do Nascimento, 17.7 / 330154922, Walyson 
de lima dos reis, 18.5 / 330020472, Wanderson costaraújo dos Santos, 
19.2 / 330069890, Watilla Kersia Sousa costa Santos, 18.4 / 330067783, 
Wegleson da conceição Silva, 18.5 / 330048083, Willames oliveira da 
Silva, 17.6 / 330161428, William Silva do Nascimento, 19.3 / 330042043, 
Yasmim campelo de Souza Silva, 18.4. 
3. aUXiLiar de eNFerMaGeM
3.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330113783, andreia Teixeira Mesquita, 14.3 / 330148598, cindy Mary 
rosa da cruz, 19 / 330129125, clementina Silva Nascimento, 17.6 / 
330095846, dianne carla Santos dos Santos, 17.3 / 330058223, Ediana 
rivia Silva Nascimento, 18.1 / 330166967, Elizete de Souza Pereira, 15 
/ 330033908, Ericlis Gabriel cunha Silva Morais, 16.6 / 330192997, fa-
biano costa Silva, 19.2 / 330044181, francimeiry antunes Santos, 18.3 
/ 330085920, Gicele regina de lima cristo, 18.7 / 330095297, Gláucia 
Geandrea Siqueira Maia cardoso, 17.4 / 330016644, isabel cristina oli-
veira da Silva Monteiro, 16.5 / 330124674, Janete Silva rezende da Silva, 
17 / 330064139, Jesaias Garcia lopes, 19.5 / 330092682, lourisangela 
cordeiro da Silva Monteiro, 16.7 / 330026997, lucilene da Silva Monteiro 
fontelle, 19.5 / 330087935, Marcila Patricia Pereira Soares dávila, 16.4 / 
330029532, Maria de Nazareth Saraiva de lima, 18.4 / 330137857, Maria 
Telma coimbra da Silva, 16 / 330082636, Marta Nívea freitas de Souza, 
14.9 / 330098348, Natália lima da Silva, 15.8 / 330115719, Paulo roberto 
dos Santos Xavier, 18 / 330000114, Priscila Katiane Melo Garcia, 18.1 / 
330059736, roseli da Paz Sales chaves, 16.8 / 330080857, Sandra Maria 
de Souza rosas, 18.3 / 330108039, Tereza cristina abreu Tavares, 19.7 / 
330108853, Valdelene Sousa Mafra, 15.3 / 330154535, Vanilba alves da 
Silva, 18.7 / 330009159, Wagner de oliveira Silva, 16.9. 
4. tÉcNico - adMiNistrador
4.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330016689, abelardo de Kassio lobato cordeiro, 18.4 / 330147752, 
abiqueila Maressa da Silva Santos, 17.6 / 330083957, adriana Medeiros 
da Silva, 14.4 / 330026697, adriana Mesquita Muniz dos Santos, 17.5 / 
330024417, adriano Queiroz Silva, 17.7 / 330118269, adrielly de Matos 
carvalho da rocha, 17.5 / 330085090, aldiney luiz de Sousa Gama, 19.5 
/ 330078114, alex dos Santos Saraiva, 14.8 / 330086780, alexandrita 
Magma Villanova Soares, 17.9 / 330131670, aline Maria de oliveira lopes 
Silveira, 15.5 / 330112773, aluízio Klautau de amorim, 16.8 / 330176789, 
amaiama lamarão Josaphat, 17.8 / 330001584, amanda Tavares cardoso, 
16 / 330113092, ana carolina Xavier reis, 16.4 / 330002681, ana cristina 
de Sousa Esteves, 17.3 / 330041371, ana larissa Guimaraes dias, 15.8 
/ 330177850, ana Vitória farias rodrigues, 13.9 / 330063998, anderson 
francisco Baia Pires, 15.5 / 330153892, Ângelo José Barros almeida, 16.4 
/ 330007542, antonio Elias costa Silva, 18 / 330077103, antonio Wagner 
Mendes dias, 13.3 / 330101648, arthur lopes Nobre, 15.8 / 330104450, 
Bruna dos Santos de Souza, 18.9 / 330127788, calil lamas Sauma Pa-
checo, 16.3 / 330174935, camila fernanda costa damasceno, 13.8 / 
330143007, carla Solange Gama de Jesus, 16.1 / 330002231, carlos an-
derson corrêa Silva, 18.3 / 330036768, carmen celia de Souza reis, 17 / 
330012932, charles davi Barbosa, 10.9 / 330105657, dayana dos Santos 
Silva, 17.4 / 330017239, dayana Virgolino costa, 16.9 / 330078539, dhe-
feson de Sousa almeida, 15.9 / 330164989, diego Tavares cardoso, 18 / 
330067148, dieri do Socorro da Silva Eugenio, 17.4 / 330093463, dlanne 
Silva Nascimento, 17.8 / 330008235, douglas Sousa de Menezes, 16.3 
/ 330081181, Ediana da Silva Sousa, 18.8 / 330074858, Emerita Klivia 
fernandes lagin, 17.4 / 330086956, Emerson rodrigues Nunes, 16.9 / 
330117568, Eneemias Murilo campos, 17.5 / 330083662, Erick Patrick 
Guimaraes da Silva, 15.2 / 330153626, Evandro José Pinho Silva, 17.6 / 
330057790, fábio de castro Vieira, 14 / 330165969, felipe Eduardo Ma-
galhães Sampaio, 16.5 / 330133020, francisco Helio Braga Junior, 18.4 / 
330072433, francisco José cardoso da Silva, 12.4 / 330089255, Glaucia 
Nascimento Pinho, 16.9 / 330159392, Gleydson dos Santos Silva, 18.3 / 
330062718, Gustavo lague Vieira, 15.3 / 330083547, Humberto da costa 
Bitencourt, 19.6 / 330065615, idaias Pedrosa Silva, 16.7 / 330004122, 
igor luan Viana de Souza, 18 / 330114489, iraildo Welington do Nasci-
mento, 17.7 / 330122361, ironeide do carmo Santos, 18.8 / 330021833, 
ivanildo Silva, 16.3 / 330004361, izabela Thais Vale da rocha, 15.9 / 
330064757, Jefferson Miranda Da Silva, 16.7 / 330113353, Jéssica Da 
Silva ribeiro, 19.1 / 330050299, Jéssica fernanda de Sousa Santana, 18.9 
/ 330033729, Jessica lobato Maués, 17.1 / 330078990, Joao Paulo de 
cristo chaves, 16.8 / 330157559, Joely Patrícia Machado de oliveira Mar-
ques, 14.5 / 330023337, José dilson frança Soares, 14.1 / 330164497, 
Juliana daniely da Silva Martins, 14.7 / 330162934, Juliana rodrigues 
Marca, 14.8 / 330035662, Kaio amorim Melo, 16.6 / 330088172, Kamilla 
dourado Santa rosa, 15.1 / 330132266, Karen danielle dos reis Macedo, 
16 / 330179259, Keidson Euclides de lane de Jesus, 18 / 330020119, 
Kleriton Moraes albuquerque, 18.3 / 330112024, leandro Barroso ferrei-
ra, 18.5 / 330078568, leda Maria Pereira Monteiro, 16.8 / 330079833, 
luana Mendes dantona castelo, 17.1 / 330072577, luana Penalber, 16.4 

/ 330012911, luany Pereira Negreiros, 18.8 / 330017808, lucas ferrei-
ra Vilanova, 18.1 / 330121842, luciana coelho do Nascimento, 17.6 / 
330079481, luis augusto lisboa dias, 14.1 / 330074096, luise Eulalia 
Barbosa lelis, 18.1 / 330047644, luisiane ferreira chasco oyon, 18 / 
330014232, Magno farias Barros, 12.2 / 330133902, Manuella Paiva Gui-
marães, 17.3 / 330113043, Marcelo Pereira ramalho, 15.6 / 330001365, 
Marcelo roberto Silva Moraes, 14.1 / 330191245, Marcia cristina Mon-
teiro ferreira, 13.9 / 330067950, Marcio correa dos Santos, 17.2 / 
330008654, Marcio Medeiros alves, 18.9 / 330123016, Marcus fabio dos 
Santos Pacifico, 16.1 / 330120230, Maria Antonia Carvalho Da Silva, 16.8 
/ 330022786, Maria das Merces Moura dos Santos, 17.7 / 330071855, 
Maria José araújo Santos, 14.4 / 330158259, Marie Hellen da Silva Brito, 
18.5 / 330001120, Mauricio de carvalho ramos Junior, 15.9 / 330039207, 
Mauricio fernandes Gomes filho, 17.4 / 330109877, Milla isabelle Gelabert 
Silva, 18.6 / 330171585, Millene albuquerque Bemerguy oliveira de Me-
nezes, 14.2 / 330129739, Naima comesanha E Silva, 14.4 / 330093222, 
Nelcy aquino Pinheiro, 18.1 / 330069655, Patrícia Parnov cavalcante, 19.5 
/ 330051752, Patricia Vilhena da costa, 18.1 / 330014546, Paula ribeiro 
da Silva, 16.2 / 330143352, Paulo Henrique comassetto, 19 / 330002194, 
Paulo roberto da Silva lima, 18 / 330077104, raimunda iris Pereira Hono-
rato, 19 / 330020804, raquel Shimada rabello, 18.1 / 330092411, rayan-
ne Santos de oliveira, 18.2 / 330109509, regina claudia Nascimento Pi-
nheiro, 18.3 / 330107496, ricardo de araujo Moura, 16.8 / 330088574, 
ricardo Silva Santos, 17.2 / 330088272, roberto favacho lobato, 18.8 
/ 330154573, rodrigo das chagas Gonçalves, 14 / 330032767, rodrigo 
de Souza Soares, 17.8 / 330065020, roniel Henrique de Morais Uchoa, 
17.8 / 330081098, roosevelt da Silva ferreira, 14.3 / 330137098, ro-
selene de cassia Serraoribeiro, 17.2 / 330143566, rosileia lucena cor-
rea, 18 / 330075738, rubenilson oliveira da Silva, 16.3 / 330011276, 
Sabrina raylma araujo cordeiro, 18.9 / 330039614, Samantha Maira de 
Sá Blanco, 17.8 / 330086984, Sillas Monteiro Batista, 16.6 / 330046088, 
Silmara Maria resque rosa Goes, 16.7 / 330152218, Silvana dilene Greijal 
Nunes, 14.9 / 330010844, Tassio Guimarães Senger, 19.1 / 330093023, 
Tatiana do Socorro fernandes Magalhães, 16.6 / 330083559, Tatianne 
Eleny Azevedo De Morais, 18 / 330022556, Taynara Nayffitali Coutinho 
De Oliveira, 16 / 330003425, Thales Efigenio Da Silva Carvalho, 16.2 / 
330154954, Thiago Brandão Quaresma, 18.8 / 330068126, Thiago cantão 
Pena, 19.6 / 330061771, Thiago lobo rodrigues, 15.6 / 330060439, Tiago 
Mota coimbra, 19.6 / 330106055, Tianny cristina Trindade Vilhena, 16.1 
/ 330128532, Valdeir de Souza aguiar, 16.7 / 330143571, Victor Gabriel 
alves correa, 15.9 / 330162473, Victor Hugo Soares dos Santos, 17.6 
/ 330017005, Vitor lenza de oliveira Kuhn, 18.6 / 330010029, Vitoria 
de Souza Nunes, 19.1 / 330045883, Vivian Strympl Vasconcelos, 18.9 / 
330078772, Viviane Silva da cruz, 14.1 / 330152955, Waldecir Pereira Pi-
nheiro, 17.2 / 330002016, Wellyngton lobato da Silva, 18.2 / 330096578, 
Weskley Bruno Siqueira de abreu, 17.4. 
5. tÉcNico - aNaLista de sisteMas - deseNVoLViMeNto
5.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330111184, daniel libonati Gomes, 19.6 / 330082264, Eric luis Bar-
roso cavalcante, 17.8 / 330000247, igor Barbosa de carvalho, 13.7 / 
330084313, Jocenete Santos carvalho, 18.8 / 330007785, Joeny Santos 
farias, 18.8 / 330031143, Yago alberto Moura da Silva, 16. 
6. tÉcNico - aNaLista de sisteMas - ModeLaGeM de sisteMas
6.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330122717, andré dias Santana, 13.2 / 330089859, Bernardo de alcantara 
Zell costa, 18.4 / 330084268, caio ayrton Botelho Sierro, 19.1 / 330122606, 
daiwid renato campos do couto, 17.5 / 330170945, fagnum da Silva arau-
jo, 16.8 / 330131336, Helder araujo louzada, 18.1 / 330096837, João Kaleb 
de Queiroz Gomes, 15.4 / 330085270, lílian Santos ferreira da Silva, 18.4 
/ 330117016, rafael Yuri Sarmento rodrigues, 17.5 / 330025145, Thiago 
felipe da Silva de Souza, 17.3 / 330176847, Walmir oliveira couto, 16.9 / 
330021215, Wellinton luan correa Pinheiro, 15.4. 
7. tÉcNico - aNaLista de sisteMas - sUPorte a BaNco de dados
7.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330005528, Bráulio Henrique orion Uchôa Veloso Pinto, 19.6 / 330096332, 
daniel Barbosa Maia, 17.9 / 330142132, danielle da Silva costa Nunes, 
15.4 / 330070834, danilo Souza da cunha, 18 / 330000202, flávio ale-
xandre Souza Nunes, 16.3 / 330019242, leandro Gomes de Moura, 17.7 / 
330180966, Marcelo ferraz de oliveira, 16.7 / 330064590, renato cardo-
so Silva, 17.1 / 330146479, rubens fernandes rocha, 15.9 / 330028415, 
Vinícius rosário de freitas, 18.6. 
8. tÉcNico - aNaLista de sisteMas - sUPorte À rede de coMPUtadores
8.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330063734, anderson arraes de castro, 14.9 / 330001094, anderson 
rodrigues da Silva, 15.7 / 330004834, daniel ribeiro de Sousa, 18.9 / 
330004288, diego da Silva Quaresma, 16.7 / 330017992, Edson Patri-
ck Gonçalves dos Santos, 14.1 / 330170253, francisco de assis aguiar 
de lima, 14.5 / 330110403, Helder diego de Souza Miranda, 19.2 / 
330072776, israel Uchôa da Silva, 19.5 / 330108310, Jônata Noro-
nha cunha, 18.8 / 330163824, laercio Silva de campos Junior, 18.4 / 
330070889, leandro Pontes de Sousa, 17 / 330085597, levy andré da-
masceno araujo, 16.1 / 330163050, raimundo Pinheiro dos reis, 14.6 / 
330090146, romao Souza Silva, 15.3 / 330119971, Wagner daniel Sam-
paio Penedo, 18.8 / 330013871, Wesley rodrigues de oliveira, 17.9. 
9. tÉcNico - assisteNte sociaL
9.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330183344, anderson dos reis conceição, 18.6 / 330078582, andrey Je-
ferson ferreira Batista, 18.5 / 330020956, cayo lucas cabral Uchoa, 17 
/ 330142268, danielen rodrigues costa, 19 / 330089227, denise fran-
ça da costa, 16.4 / 330122097, Ecila raphaela Barroso da Silva, 17.9 
/ 330036742, Elaine cristina costa de albuquerque, 13.5 / 330167555, 
Elba alice Santos de Souza, 18.7 / 330088105, Eliane Guimarães Barbo-
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sa Viana, 18.1 / 330125709, Erica di Paula de Moraes da cunha, 18.3 / 
330025198, Jefferson Franco Rodrigues, 17.4 / 330044755, Julianne Ro-
drigues Siqueira, 14.2 / 330070572, luis felipe oliveira do carmo, 17.9 / 
330118376, Marcia Monteiro da Silva, 17.9 / 330096298, Marina Gabriele franca 
Moraes, 17.5 / 330137874, Marina Prado de Melo Moraes, 17.2 / 330137898, 
Maxwell cavalcante dos Santos Geraldo, 17.4 / 330176403, Michele de Sou-
za leão, 16 / 330133853, Noelle oliveira Gomes, 14.1 / 330163541, Pâmela 
Queiroz folha, 18.2 / 330125735, rafaela dos reis amaral da costa, 16.2 / 
330167867, Stephanie Thais Moreira, 15.7 / 330024777, Suellen reis contente, 
19.4 / 330108783, Vanessa do Socorro Sena Souza, 18.2 / 330185062, Waldi-
lena assunção, 16.8 / 330014086, Wilk cardoso cruz, 17.1. 
9.1. Pa - ra/MP 11 - reGiÃo sUdeste iii
330095251, Edilene Vieira Monteiro, 16.5 / 330113742, Eduardo dos San-
tos Silva, 15.6 / 330146372, rivânia da Silva lima, 17.1 / 330102101, 
Suse Katiane rodrigues Bezerra Soares, 17.8 / 330046083, Wellington Ma-
cedo coutinho, 17.6. 
9.2. Pa - ra/MP 12 - reGiÃo sUdeste iV
330132450, María rosali dias Barbosa, 18.1 / 330084266, Vanessa Nathalia 
amorim da Silva, 19.1 / 330110443, Veridiana amaral Silva Soares, 19.1.
9.3. Pa - ra/MP 15 - reGiÃo do BaiXo aMaZoNas
330022200, Jose Edson Vitor de Sousa Junior, 15.9 / 330041189, Paula 
andreza Guimarães amorim Marinho, 12.9. 
9.4. Pa - ra/MP 2 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM ii
330098289, andrea conceição do Nascimento, 15 / 330141938, Brena de 
Sousa Silva, 17.9 / 330124682, cristiane Ellen dias figueiredo Portela, 14 
/ 330077887, Thaisa de azevedo oliveira costa, 17.3. 
9.5. Pa - ra/MP 3 - reGiÃo Nordeste i
330142941, andréia Jordânia alves costa, 19.5 / 330144528, Elisangela 
do Socorro Santos da costa, 15.5 / 330086121, Gisele ferreira Batalha, 
16.8 / 330157764, Jessica larissa carvalho Moraes, 18.2 / 330158748, 
larissa carla Silva dos Santos, 16.1 / 330120016, leonardo de freitas 
araujo, 18.7 / 330069807, Monica lima Barbosa, 18.7 / 330140914, Ni-
dhia Maiza de carvalho Tavares, 16 / 330143186, regina do Socorro dias 
da Silva, 16.4 / 330019319, Suellen Souza de Moraes, 18.8. 
9.6. Pa - ra/MP 4 - reGiÃo Nordeste ii
330144462, alana Quezia Silva costa, 15.8 / 330131470, debora raimun-
da ribeiro costa, 15.5. 
9.7. Pa - ra/MP 5 - reGiÃo Nordeste iii
330036602, anailde rodrigues Santos, 18.1 / 330097371, deylane Maria da 
cruz Moura, 15.9 / 330158816, Josiane ferreira de Brito de oliveira, 16. 
9.8. Pa - ra/MP 6 - reGiÃo do tocaNtiNs
330025164, angélica Sousa dos Prazeres, 17.9 / 330000494, Elian do 
Nascimento reis, 17.3. 
9.9. Pa - ra/MP 7 - reGiÃo do MaraJÓ i
330114444, danielle do rosário Borges, 13.2 / 330000951, Matheus da 
Silva araújo, 19.1 / 330144185, Nathalia lucia colares freitas Marinho, 
18.3 / 330046726, renata Baia rodrigues, 18.3 / 330124556, rosivania 
Silva dantas, 17.6 / 330100548, rubens Bulhões da rosa, 15.3. 
9.10. Pa - ra/MP 8 - reGiÃo do MaraJÓ ii
330092564, Janira costa da cunha, 17.5 / 330066387, Jaqueline da Silva 
chaves colins, 19.3. 
9.11. Pa - ra/MP 9 - reGiÃo sUdeste i
330098905, Gislane de oliveira Silva, 15.6. 
10. tÉcNico - BiBLiotecoNoMista
10.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330012940, irlaneide Brito cabral, 13.2 / 330017562, ivone de lourdes 
rodrigues dos Santos, 15.5 / 330083773, Josilane costa rodrigues, 18.5 / 
330004267, Silvane conceição Malheiros Monteiro, 15.3. 
11. tÉcNico - coNtador
11.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330107036, alexandre José Barroso Saldanha, 15.6 / 330019794, amanda 
carvalho Barbosa campelo, 16.8 / 330002291, ana Paula da costa Ewerton, 
18.9 / 330068402, anderson Batalha do Nascimento, 16.6 / 330058648, 
andré Nonato franco de Souza, 19.1 / 330102490, andreia firmiano da 
Silva, 18.9 / 330121282, caio almeida Miranda, 19 / 330158173, celio de 
Sousa da Silva, 17.3 / 330189399, cyumara Kalyane Morais lima de Sou-
sa, 19 / 330031146, david Matheus Setubal ferreira, 16.5 / 330004273, 
devison Vieira Guimarães das Neves, 18.8 / 330068962, Edda Jaqueline 
Sousa de oliveira, 17.9 / 330044416, Eduardo fellipe Guimaraes dias, 
19.5 / 330107232, Elim dos Passos do couto, 17.3 / 330001511, Eloi-
so Martins Pimentel, 11.5 / 330082640, Elton Gilney de Mesquita Silva, 
17.1 / 330114637, Estevao Sousa da cruz, 15.9 / 330122813, fabricio 
Manoel Santiago cordeiro, 15.7 / 330108034, filipe Souza de oliveira, 
17.6 / 330059613, francisco Jarbas Pinto de castro, 16.6 / 330102348, 
frank raphael de Melo lima, 16.5 / 330096728, Gabriel loureiro da Sil-
va, 19.1 / 330103677, Gabriel rocha cardoso, 18.9 / 330076035, Giova-
ne Moura dias almeida, 17.1 / 330073889, João deivi Pereira dos reis, 
16.6 / 330058856, Joelson alves lima formiga, 14 / 330058586, Jorge 
orion Martins de andrade, 15.9 / 330030867, Kamyla Silva Veloso, 18.6 
/ 330047381, Karina Pinheiro da Silva, 16.6 / 330116207, laercio Santos 
do Nascimento, 15.9 / 330068494, lêda Maria Guimarães Santos, 16.6 / 
330078330, leila Maria Braga dantas, 19.1 / 330082306, leonardo Juelino 
da Silva, 12.4 / 330162938, lucas Batista figueira, 19 / 330036269, Maria 
de lourdes andrade Silva, 19.4 / 330123879, Marina aguiar ribeiro de 
Moraes, 17.4 / 330062098, Mauricio Miranda Xavier, 17.3 / 330118758, 
Neyla cristina cunha ferreira, 18.3 / 330011692, Patrik do Vale Pereira, 
13.5 / 330005961, Pedro Victor alexandre Monteiro, 17.9 / 330150949, 
rafael rodrigues de Souza, 19 / 330001788, rafael Silva Marchesini, 14.2 
/ 330120418, rayane de lima Silva, 18.3 / 330024595, raynara Mayra 
Nascimento Vieira, 17.7 / 330112167, renata de oliveira Tavares, 15.2 
/ 330179695, rodrigo Barros ferreira, 19.1 / 330134329, Sandra regina 
Sousa Santos, 17.1 / 330089754, Tânia Serrat ferreira de Vilhena Simões 
costa, 18.6 / 330002061, Tatiana christie Possidonio de lacerda, 19.3 / 
330005839, Thaylor cardoso Martins, 17.6 / 330049767, Tiago iketani 
Marinho, 16.2 / 330003914, Yan carlos Serrão Parente, 18.8. 

12. tÉcNico - ecoNoMista
12.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330148047, david Herbster ferraz, 17 / 330054183, Jailson Silva Pinheiro, 18.2. 
13. tÉcNico - eNFerMeiro
13.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330182139, alri alberto campelo dos anjos, 15.5 / 330066415, ana Paula 
Martins da Silva, 17.8 / 330040924, daniel alexandre Krause Silva, 17.7 
/ 330123057, Érica Vieira de Sousa Torres, 19.5 / 330063783, fatiane 
Santos da Silva, 17.4 / 330046355, Gleyssa lene Nunes carvalho, 16.8 / 
330129745, Jéssica cardoso cascais, 15.8 / 330040479, José Maria dos 
Santos coelho Júnior, 17.6 / 330094846, laiane de assuncao Pinheiro, 
17.4 / 330102127, lucas ferreira de oliveira, 18.1 / 330062786, lu-
cas ferreira Martins, 17.6 / 330059506, Marcia Pena de oliveira, 11.6 / 
330043692, Maria Yasmin da Silva Moia, 18.7 / 330135322, Nathália de 
araújo Sarges, 19 / 330074394, Nayara carolina do amaral de Santana, 
18 / 330095750, Nayfrana duarte de Sousa oliveira, 18.5 / 330134755, 
raphaely freire de amorim Sobral, 18.8 / 330145535, Sheila do Socorro 
dos Santos Miranda, 13.3 / 330111132, Simone daria assunção Vascon-
celos Galdino, 16.9 / 330018074, Suelen Gaia Epifane, 16.7 / 330062779, 
Valdelene Sousa Mafra, 15.9 / 330009266, Wagner de oliveira Silva, 17.1. 
14. tÉcNico - PedaGoGo
14.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330064471, adele do Socorro Serrão Pinheiro, 16.4 / 330100283, alexcia 
Tayna Gama Maciel, 18.5 / 330185366, ana Paula Belém cardoso, 17.9 
/ 330181575, arielle alice da rocha ferreira, 17.8 / 330188520, daniele 
cunha de Souza, 18.6 / 330069909, felipe alex Santiago cruz, 17.4 / 
330115032, fernanda alves Sena, 17.6 / 330073410, fernanda Siqueira 
lima, 17 / 330135485, Ghislaine dias da costa, 19.4 / 330002372, Helen 
do Socorro Silva rosa, 15 / 330107072, ivaney Soares rodrigues, 18.9 / 
330026544, Jesiane cristina Miranda da Silva, 18.1 / 330136783, Joel-
ma ferreira de Souza, 17.2 / 330070458, Katia cristina lira Sato, 15.8 / 
330034548, luciano Tadeu corrêa Medeiros, 17.8 / 330132081, Morgana 
da Silva Pereira, 18.7 / 330168187, Nildo Jose Borgens rodrigues, 17.4 
/ 330120337, Norma de Jesus Sousa araujo, 10.7 / 330110155, Priscila 
Suelyne Barbosa feitosa Santiago, 16.6 / 330016437, rita de cássia Mala-
to ribeiro de araújo, 17.6 / 330056967, Sheila cristina Soares Vieira, 16.2 
/ 330002000, Yranil Barreto Gomes, 15.2. 
15. tÉcNico - PsicÓLoGo
15.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330111037, Solange Souza de oliveira, 19 / 330133805, Thais lorena de 
Sousa costa, 18 / 330053583, Yasmin lorena Sasaki Brito, 17.8. 
15.1. Pa - ra/MP 5 - reGiÃo Nordeste iii
330157793, iançã Maues de Queiroz, 17.8. 
16. tÉcNico - sociÓLoGo
16.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330103025, carmen Helena do carmo Tuñas, 16.5 / 330037037, cláudia 
regina Gregol rudnick, 18.1 / 330104843, claudiane de fátima Melo de 
Sousa, 19 / 330003463, diego Brilhante athayde, 18.3 / 330172333, do-
mingos antonio feitosa ribeiro, 15.8 / 330103880, leonardo Sales Pereira, 
18.4 / 330071378, Maise Sousa do Nascimento correa, 16.5 / 330011599, 
Maria Érica Santana de Souza, 19.5 / 330059297, Mario fernando Bronze, 
18 / 330123189, Naiara Videira dos Santos, 17.1 / 330084747, Paulo Ser-
gio lima da Silva, 19.3 / 330118783, Yuri Paula de franca, 19. 
17. tÉcNico eM iNForMÁtica
17.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330178604, andrew Silva de Siqueira, 15.8 / 330081339, cauã Victor concei-
ção da Silva, 19.7 / 330092721, danilo de oliveira Silva, 18.2 / 330004440, 
diego da Silva Quaresma, 15.2 / 330013108, Edson Silvio de Souza feio, 18.7 
/ 330028583, fernando igor Santos deus de carvalho, 19.3 / 330000873, 
flávio alexandre Souza Nunes, 17.5 / 330059940, Jessica Pinto da costa, 19 
/ 330111527, Joeldo Pantoja oliveira, 16 / 330035437, José Gustavo andrade 
Gomes, 16 / 330052981, Marcelo Hermes Marques, 15 / 330011927, Ma-
theus de figueiredo Soares raposo, 17 / 330065483, rafael correa cardoso, 
16.9 / 330028030, rainan Matos da costa, 16.1 / 330002182, renan ferreira 
Santos, 18.4 / 330149643, Thiago da Silva Viana, 18.1 / 330128041, Thiago 
oliveira aragão dos Santos, 18.6 / 330175562, Tiago araújo Nunes de lima, 
16.6 / 330165558, Ygor filipe Magalhães de carvalho, 18.3. 
17.1. Pa - ra/MP 11 - reGiÃo sUdeste iii
330013844, Pablicia dias de farias, 11.4. 
17.2. Pa - ra/MP 12 - reGiÃo sUdeste iV
330001582, Sálvio Silva araújo, 16.9. 
17.3. Pa - ra/MP 13 - reGiÃo sUdoeste i
330034682, liliane de freitas Terra Vieira, 18.4. 
17.4. Pa - ra/MP 15 - reGiÃo do BaiXo aMaZoNas
330113151, dario Pereira de aguiar, 19.8 / 330121736, Ygor Eugênio du-
tra da Silva, 19.5. 
17.5. Pa - ra/MP 2 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM ii
330067190, Paulo rodson cascaes dantas, 18.1 / 330076049, Saulo José 
da costa aguiar, 15.5. 
17.6. Pa - ra/MP 4 - reGiÃo Nordeste ii
330150611, Marcelo Kleyton Gomes da costa, 17.2 / 330040129, Pedro 
lucas de Souza carneiro, 15.5. 
17.7. Pa - ra/MP 5 - reGiÃo Nordeste iii
330170532, alan Gomes de oliveira, 17.4 / 330099741, Walfrank cos-
ta corrêa, 15.5 / 330020993, Wellinton luan correa Pinheiro, 16.8 / 
330026939, Wesley Hanani Pinto do carmo, 17.5 / 330131047, Willian 
Virgílio dos Santos Silva, 15.3. 
17.8. Pa - ra/MP 6 - reGiÃo do tocaNtiNs
330158326, antonilson da Silva alcantara, 18.7. 
17.9. Pa - ra/MP 7 - reGiÃo do MaraJÓ i
330178073, alberto adrian Pinheiro Gonzalez, 16.4 / 330111777, Paulo 
Edilson ferreira Moraes, 18.2. 
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17.10. Pa - ra/MP 8 - reGiÃo do MaraJÓ ii
330181581, Marcelo ferraz de oliveira, 17.2 / 330114369, Naftale israel 
Souza de oliveira, 18.6. 
17.11. Pa - ra/MP 9 - reGiÃo sUdeste i
330114521, adson loel Santos Martins, 15.4 / 330021397, Jordelson San-
tiago Maciel, 17.2 / 330025638, Joshua Matheus de Jesus Silva rocha, 
18.9 / 330105621, lucas Guimarães leite, 15.5. 
18. tÉcNico esPeciaLiZado - arQUiteto
18.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330160320, amanda Tavares e Souza, 17.3 / 330091016, ana leticia ataliba 
daumec, 18.9 / 330002578, ariane Gonçalves Martins, 16.1 / 330126384, 
Barbara Sobrinho dias, 19 / 330029853, Beatriz Martins Maneschy, 18.6 / 
330084466, Beatriz Morgado Barata, 19 / 330030037, Bruno Nascimento 
Bihum, 18.8 / 330115766, cindy Satomi Miyagawa ito, 17.6 / 330112238, 
cristhian Elisiário Nagawo, 16.9 / 330071084, Erica Emanuelle Brito de 
Sousa, 18.9 / 330054658, fábio de Sousa Silva, 10 / 330096422, George 
Bruno de araújo lima, 19.1 / 330020482, Glauciene Moraes Gonçalves ri-
beiro, 19.3 / 330028816, leticia ribeiro Vicente, 19 / 330007096, Mariana 
Vasconcelos Vidal de Negreiros, 18 / 330185759, Marina fonseca ramos, 
19.1 / 330060175, Marina frota cunha, 17.1 / 330075661, Mindiyara Uakti 
Pimentel freitas, 18.1 / 330002198, Myriam Unger, 19.1 / 330035760, 
Neyva de cássia Santos caldas, 18.2 / 330004215, Saulo Vale Teixeira da 
costa, 15.6 / 330107147, Tales lima da cunha, 19.5. 
19. tÉcNico esPeciaLiZado - eNGeNHeiro
19.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330025553, adriana Márcia ataide de castro, 14.4 / 330016900, ander-
son alves de carvalho, 18.3 / 330093391, anderson Paulo Santos Pereira, 
15.3 / 330139860, antonio augusto da Silva Benigno, 13.8 / 330011096, 
antonio Wenderson dos Santos Moura, 17.2 / 330009454, Bárbara Evelyn 
fernandes de Moraes, 18.2 / 330162808, Bruno Nascimento lima, 18.1 
/ 330190388, christian calisto renosto rech, 17.6 / 330064349, cristia-
ne Barbosa Monteiro, 18.5 / 330078807, daniele lima da rocha, 18.1 / 
330113293, davi aguiar Bezerra, 19 / 330050055, Eric Gomes Magno, 
16.1 / 330026879, fábio dos Santos feio, 17.7 / 330007266, fernando 
Souza dos Santos, 18.1 / 330000009, Gabriel Villas Boas de amorim lima, 
19.4 / 330051907, indhyara dhânddara costa Sousa, 17.2 / 330071947, 
irailce dos Prazeres Gomes, 17.9 / 330122882, Janelson Eldon Brito Mafra, 
16.4 / 330011192, Jânio luiz Marques Trindade Junior, 18 / 330161693, 
Jefferson Mesquita Saraiva, 18.2 / 330015717, Jéssica Sousa De Lima, 18 
/ 330012864, João Paulo Vasconcelos alves Guimarães, 18.1 / 330103490, 
Jose Victor Machado Nascimento, 18.3 / 330148366, larissa Vinhote Bri-
to, 17.4 / 330120704, leandson carvalho Pereira, 17.9 / 330060644, 
levi Mateus lima Santos, 18.2 / 330016829, lucas Paulo Pinheiro, 
18.3 / 330101097, luciano almeida cunha, 19.1 / 330080921, Marcela 
Thais Galvao rodrigues, 15 / 330135932, Marcelo rogerio cardoso, 14 
/ 330011624, Marcos antonio do rosario da Silva, 18.1 / 330070312, 
Marcos felipe freitas lopes, 18.6 / 330108477, Mariana fontenele ramos, 
18.8 / 330002596, Nayara Guimarães de figueiredo, 14.9 / 330070385, 
rafael leao Wanzeler, 19.6 / 330131177, roberta de freitas Godoy, 18.6 
/ 330155498, ruda correa Viana, 16.5 / 330075602, Samires freitas de 
carvalho, 18.7. 
20. tÉcNico esPeciaLiZado - MÉdico
20.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330157594, adilon Passinho Koury, 18.1 / 330158523, allan Silva 
Sena, 15.6 / 330039041, ana Marta Ventura Baptista Nogueira, 18.7 / 
330003562, camilo ferreira ramos, 19.6 / 330129109, lorena lira Tava-
res dos Santos de lima, 17.9 / 330116104, Manoel afonso Soares Neto, 
18.8 / 330063040, Marcia Helena ribeiro de oliveira, 19.1 / 330030349, 
rodrigo costa carvalho, 19 / 330013491, Thaíla lopes da cunha lima, 
16.2 / 330181828, Vanessa Vilhena Barbosa, 19.9. 
21. tÉcNico esPeciaLiZado - MÉdico - PsiQUiatria
21.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330156230, arthur Vinícius cardoso Silva, 17.2. 
22. tÉcNico esPeciaLiZado - odoNtÓLoGo
22.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330121315, antonio ricardo osmar Moura, 18.3 / 330051755, Élida Na-
thalee corrêa Vulcão, 18.7 / 330113194, fabíola de Magalhães Paula, 17.9 
/ 330085387, Jean claude Queiroz Vasconcelos, 19.5 / 330102647, Julia-
na dias aguiar, 16.3 / 330009501, lais lima da cunha cardoso, 13.4 / 
330030856, leticia fernandes Tavares, 18.6 / 330062245, lorena de Pau-
la Viana, 17.9 / 330059007, lorena Soares fernandes, 18.8 / 330141877, 
luciana oliveira de Souza dalbuquerque, 16.1 / 330155017, Marcela Paola 
castro arias dos Santos, 18.5 / 330029571, Marina Botelho Jaime, 19.1 
/ 330031569, Sâmille celyse oliveira da Silva, 15.6 / 330103182, Samir 
costa Nunes, 18.9. 
aNeXo ii - resULtado caNdidatos Pessoa coM deFiciÊNcia
1. aNaLista JUrÍdico
1.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330182946, Alexandre Rufino De Albuquerque, 19.2 / 330137486, Aman-
da Barros luna, 19.4 / 330183666, denise Evangelista Peloso da Silva, 
18.7 / 330059893, Emanoeli lopes feitosa dos Santos, 16.7 / 330091802, 
Jacicleide Silva Pedroso, 17.6 / 330156277, Jaqueline lima lopes, 20 / 
330019438, Jorge cardoso de Sa ribeiro, 17.4 / 330050347, lygia Barros 
Pereira Moura, 18.3 / 330142013, Pedro Pereira Pires, 17.2 / 330099766, 
Priscila Miranda Pantoja, 17.4 / 330114900, renato Mesquita dos reis 
Guimarães, 20 / 330158380, rodolfo augusto alencar freire, 16.4 / 
330106485, Victória Eduarda Santos da Silva, 19. 
2. aUXiLiar de adMiNistraÇÃo
2.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330111858, adam Jose da Silva Medeiros, 18.4 / 330005311, andré luiz 
da Gama, 19.7 / 330091172, annacarolina Boulhosa cunha Pinheiro, 16.8 
/ 330177839, azeane dos Santos ramos, 16.6 / 330156208, carla andres-

sa Marques de lima, 15.4 / 330103309, cleber Sardinha de Magalhaes, 
16.6 / 330166378, daniele de Jesus Martins dantas, 17.4 / 330040813, 
denyson Teixeira almeida, 15.8 / 330047590, Elber José oliveira Maia, 17.1 
/ 330038410, Expedito augusto cardoso Nobre filho, 17.6 / 330056805, 
francisca alessandra Vieira Pastana, 15.4 / 330013458, Gisely Mendes ro-
drigues, 17.5 / 330079044, Josimar Nascimento Silva, 16.8 / 330068445, 
Katia cristina lira Sato, 18.5 / 330142270, luciangela das Graças al-
meida Mendes, 16.7 / 330132873, Marcos Santos dos remedios, 15.1 / 
330185035, Maria de lourdes Nacif de Melo, 15.2 / 330137841, Marina 
Prado de Melo Moraes, 16.8 / 330191964, Michelle anne de Moraes ro-
drigues, 18.7 / 330071842, Murilo de carvalho lopes, 17.7 / 330039393, 
raphael alex da conceição ferreira, 19.1 / 330067808, rosicleia do So-
corro Nogueira de Jesus, 18.7 / 330008448, rosilene da Silva Souza, 16.6 
/ 330116837, Tiago limão de oliveira, 15.8 / 330096182, Valderjunior 
Moraes furtado, 14.3 / 330111229, Vânia Viana Pinto, 19.1 / 330126516, 
William Pereira oliveira, 16.7.
2.1. Pa - ra/MP 10 - reGiÃo sUdeste ii
330126057, alquindar alves Santos, 18. 
2.2. Pa - ra/MP 13 - reGiÃo sUdoeste i
330139569, anderson luiz Silva Sousa, 17.6 / 330095920, Pedro Pereira 
Pires, 17.8. 
2.3. Pa - ra/MP 15 - reGiÃo do BaiXo aMaZoNas
330153943, antonio railson Silva felix, 16.8 / 330107017, Maykon Jhonny 
Vieira carvalho, 18.1 / 330183102, roland Vítor Querino Santos, 16.2. 
2.4. Pa - ra/MP 2 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM ii
330145343, ana carolina leão de oliveira Silva Elias, 17.6 / 330130513, 
Jacqueline aviz Marques cruz, 17 / 330102592, Mik roberth de Souza Gui-
maraes, 13.9 / 330118898, Neyla cristina cunha ferreira, 18.5 / 330058850, 
odalecio dias, 16.9 / 330048338, ricardo da Silva Neves, 18.6. 
2.5. Pa - ra/MP 3 - reGiÃo Nordeste i
330011451, cleison cunha de Souza, 16.5 / 330073442, Jaqueline lima 
lopes, 19.3 / 330080976, Jorge Norberto Gomes Villas, 16.8. 
2.6. Pa - ra/MP 4 - reGiÃo Nordeste ii
330112609, ana Kátia de Melo Nunes, 17.8 / 330130800, anajúlia Simão Nina 
de azevedo, 15 / 330002110, cinthia reis alho, 16.6 / 330138652, francisco de 
assis de Sousa araujo, 15.5 / 330136375, Josué Silva Vieira, 13.3.
2.7. Pa - ra/MP 5 - reGiÃo Nordeste iii
330003558, atanael Miranda da Silva, 17.6. 
2.8. Pa - ra/MP 9 - reGiÃo sUdeste i
330021177, Brenda Karoline de Miranda costa, 17.3 / 330034697, car-
los andré dos Santos Souza, 16.3 / 330020575, lucielma de Marcedo 
Nascimento, 15.5 / 330148563, Thiago Estevam chacon Pinto, 17.6 / 
330148435, Victória Eduarda Santos da Silva, 18.9 / 330028040, Walison 
rodrigues de oliveira, 18. 
3. tÉcNico - adMiNistrador
3.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330017239, dayana Virgolino costa, 16.9. 
4. tÉcNico - assisteNte sociaL
4.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330137874, Marina Prado de Melo Moraes, 17.2. 
5. tÉcNico - coNtador
5.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330058856, Joelson alves lima formiga, 14 / 330118758, Neyla cristina 
cunha ferreira, 18.3. 
6. tÉcNico - PedaGoGo
6.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330070458, Katia cristina lira Sato, 15.8. 
aNeXo iii - resULtado caNdidatos NeGros 
 1. aNaLista JUrÍdico
1.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330096960, alana farias Santos, 19 / 330057018, ana luiza Nunes Ma-
rinho de araújo, 17.2 / 330077823, ananda aboim lima Pereira, 18.3 / 
330111087, anibas ferreira de Souza Neto, 17.5 / 330168330, anna ca-
rolina Silva Santos, 16.7 / 330069867, anna Julia falcão Bastos, 15.6 / 
330070020, aretha Nobre costa, 16.2 / 330089698, camillo Gabriell Motta 
da costta, 17.4 / 330126412, carlos Mateus de almeida Bulhoes, 19.5 / 
330088688, claudia Uchoa dos Santos, 19.4 / 330134338, daniele ferrei-
ra Miranda, 19.6 / 330159185, Edson Benedito Quaresma Pantoja filho, 
19.5 / 330051740, Edvane Silva dos Santos, 18.9 / 330002946, Elanna 
dos reis Silva, 18.8 / 330165496, Eryca rubielly cabral Tolentino, 19.4 
/ 330037826, Ewerton damião dos Santos, 18.9 / 330110302, fabiana 
lima agapejev de andrade, 19 / 330070934, fabiano Medeiros ferreira, 
18.6 / 330092481, felipe Matheus chaves de oliveira, 19.1 / 330024711, 
fernanda de araújo Barros Pantoja, 16.1 / 330107088, Gabriel reis de 
Moraes, 17.6 / 330008902, Gabriela alves da costa, 17.1 / 330094057, 
Geanini Eriko de Sousa araújo, 15.6 / 330055305, Gerson figueiredo Mar-
tins Junior, 16.3 / 330118990, Gilberto da Silva Sousa, 16.7 / 330152428, 
Guilherme da Silva, 19 / 330093776, Haian cânela Silva Barros, 18.2 / 
330021872, Helaine Santos oliveira, 18.7 / 330187739, Heloísa cristina 
Souza da costa, 18.7 / 330088553, isadora Jeronima Trindade rollo d 
oliveira, 18.6 / 330128681, ismenio Silva chaves, 18.2 / 330077795, ive 
Caroline Soares Baia, 18.2 / 330057219, Jefferson Ferreira Coelho, 18 / 
330135249, Jessica Bezerra de Mescouto, 18.7 / 330072205, Jessica lima 
Trindade, 19.1 / 330093304, Joao carlos Pereira Galucio, 19 / 330153800, 
João Victor Paraguassu da cruz, 18 / 330105329, Jonilson Pereira Silva, 
17.6 / 330039805, Jorge leonardo Baité de carvalho, 17.3 / 330087958, 
Josué Muniz costa, 16.5 / 330191264, larissa Borges da Silva Valin, 18.4 / 
330088539, layane cristina Silva dos Santos, 19.5 / 330011299, leandro 
Neves da costa, 18.8 / 330133629, leonardo augusto da Silva ribeiro, 19.5 
/ 330080683, lorena de fatima oliveira dos Santos, 18.9 / 330113097, 
luiggi Magrinelli, 19.1 / 330114616, luis carlos coelho de oliveira, 16.3 
/ 330140932, luiz Simonsen Soares da Silva, 13.4 / 330069882, Mar-
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celo de carvalho dos Santos, 19 / 330013461, Marcos dias leão, 19.1 / 
330107959, Marina Guimarães de alencar rendeiro, 19.4 / 330005782, 
Matheus diego e Silva lima lopes, 18.9 / 330154834, Mayra feitosa de 
oliveira Gomes, 19.5 / 330060836, oberdan danilo farias oliveira, 16.4 
/ 330078695, Pedro Vitor ferreira de almeida, 17.2 / 330099766, Priscila 
Miranda Pantoja, 17.4 / 330035317, rafael felipe Miranda chagas, 17.6 
/ 330123177, rafael Pedro costa lira, 16.5 / 330109113, rafael Souza 
Santos, 18.7 / 330089587, rebecca de oliveira Mourao ramos, 17.2 / 
330032862, renata Silva E Silva, 17 / 330176931, ricardo angelo rocha, 
19.8 / 330121682, rodolfo de Melo falcao Junior, 18.9 / 330069748, Vi-
vianny cardoso alves Brito, 18.4 / 330161494, William Silva do Nascimen-
to, 16.6 / 330101785, Yasmin Nascimento Moita, 18. 
2. aUXiLiar de adMiNistraÇÃo
2.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330063590, adonias ramos, 15 / 330155287, adriano fiuza da cruz, 18 
/ 330072190, akassia fernanda da Silva ribeiro, 18.5 / 330119814, alan 
felipe Monteiro angelim, 18.6 / 330025929, alberto Gomes ferreira Neto, 
18.5 / 330108623, allan de Macedo Maués, 19 / 330077570, alvina Michelle 
Pimentel da cunha, 19.3 / 330088032, anderson da costa Gonçalves, 19.1 
/ 330089788, andré cabral de Souza Junior, 18 / 330067205, anna lau-
ra de oliveira dias, 17.9 / 330187230, antonio Vandilson lopes de Sousa, 
18.2 / 330018854, arivaldo das dores costa, 16.9 / 330143376, Bárbara 
Jamile Queiroz reis lima, 18.2 / 330142147, Bruna Portugal da Silva, 19 
/ 330070612, Bruno david ferreira de Souza, 18.7 / 330018733, caio luiz 
oliveira Trindade, 18.5 / 330166529, calebe oliveira Bezerra do Nascimento, 
17.2 / 330032159, cicera rojane da Silva, 17.7 / 330075149, clebson dias 
Sampaio, 17.1 / 330011543, daniel Nascimento Soares, 14.6 / 330166378, 
daniele de Jesus Martins dantas, 17.4 / 330158709, david Bentes Serpa, 
15.8 / 330011932, david oliveira Macedo azevedo, 15 / 330134601, delany 
luiza amorim Piedade, 18.4 / 330040813, denyson Teixeira almeida, 15.8 / 
330078785, Eduardo Sanches Baia de lima, 17.5 / 330049811, Eliziane Ba-
tista araujo, 20 / 330130118, Endira Sarmento Salgado, 19.2 / 330005170, 
Enzo Gabriel lacerda rodrigues, 19.5 / 330082153, Ewerton Silva Sousa, 
15.8 / 330097662, fábio Gomes furtado da Silva, 19.2 / 330019559, felipe 
oliveira da Silva, 18.2 / 330007332, fernando Souza dos Santos, 19.3 / 
330002833, filipe da Silva Santos, 18.4 / 330116713, flávio renildo Viana 
Brusaca, 18.6 / 330122275, Gabriel Souza câmara, 16.9 / 330027495, Gilde-
ne da Silva Brito, 11.3 / 330026923, Huiny Silva Monteiro, 19 / 330106748, 
ildson rosemberg alves de Souza, 17 / 330099901, iris Tavares Penafort, 
18.1 / 330106340, izabelly Silva araujo, 17.2 / 330182681, Jairo do Socorro 
dos Santos da costa, 18 / 330161025, Jamille raiza Menezes de Sousa, 18.5 
/ 330013808, Jardel flank Silva Sombra, 18.4 / 330001084, Jessica Suely 
Miranda da Silva, 17.3 / 330074751, Joana Paula Neves dos Santos, 16.1 / 
330078966, Joelma da Silva costa, 17.4 / 330149805, Jordana da Mota fon-
seca, 19 / 330072922, Jose Maria rodrigues filho, 18.6 / 330076576, Joyce 
ananda Paixão duarte, 18.2 / 330140201, Joyce Jeannie campos Bezerra, 
17.5 / 330084943, Julia alves rodrigues, 17.8 / 330093919, Juliana cristina 
Silva do Nascimento, 18.7 / 330056021, Juliana da costa Nascimento, 18.8 / 
330114634, Juliane lustosa Moraes Puget, 17.4 / 330017220, luanna Yukari 
Kubota Tavares, 19.4 / 330100214, Marina Guimarães de alencar rendeiro, 
18.9 / 330089168, Matheus Henrique da Silva alves, 19.8 / 330037008, Ma-
theus rocha da Silva, 14.3 / 330146515, Mayra feitosa de oliveira Gomes, 
18.9 / 330088936, Natália Nagle azevedo Silva, 18.3 / 330015664, ober-
dan danilo farias oliveira, 18.4 / 330123215, rafael Pedro costa lira, 15.5 / 
330039393, raphael alex da conceição ferreira, 19.1 / 330118984, renata 
Mira cavallero de Queiroz, 18 / 330137695, robson luiz araujo de oliveira, 
15.6 / 330142313, rubenilson oliveira da Silva, 19.2 / 330087025, Sandro 
lucio da conceição Monteiro, 16.5 / 330151993, Talita Batista corrêa, 18 / 
330005001, Thales Efigenio Da Silva Carvalho, 18.8 / 330005013, Thales 
Ramos Bonfim, 16.8 / 330022184, Wesllen Rodrigo Santos Furtado, 18.2 / 
330069991, Willen andrey da Silva costa, 17.5. 
2.1. Pa - ra/MP 10 - reGiÃo sUdeste ii
330083822, adrienne Pinto Moraes, 15.9 / 330126057, alquindar alves 
Santos, 18 / 330083744, catiane de Sousa Teles, 18.6 / 330080887, 
denise Brito dos Santos, 16.1 / 330123080, dhiony Barbosa ramos, 
15.5 / 330055531, Eric rodrigues dos Santos, 11.7 / 330156299, fagno 
amorim ribeiro, 16.1 / 330156772, Késia Brito Pereira rodrigues, 17.1 / 
330022700, Murilo Geovane Passos dos reis, 15.4 / 330004450, Polyana 
Santana campos de oliveira, 17.8 / 330189211, rodolfo Morais Pereira, 
15.2 / 330006029, Sinthia ferreira caponi, 19.9 / 330106732, Valdiney 
Moreira da Silva, 19.2. 
2.2. Pa - ra/MP 11 - reGiÃo sUdeste iii
330092550, adonis Vieira da Silva, 18.6 / 330003709, auricelia de Sou-
sa ferreira, 19.4 / 330129968, Gileyson Sacramento Tavares, 17.6 / 
330165888, lucas de Sousa, 17.5 / 330077613, Vanderlucia Gosaves da 
Silva, 18.8. 
2.3. Pa - ra/MP 12 - reGiÃo sUdeste iV
330084385, amanda cristina dos Santos, 15.4. 
2.4. Pa - ra/MP 13 - reGiÃo sUdoeste i
330097665, alexsandro rodrigues amaral, 18.7 / 330091453, amanda 
dos Santos oliveira, 17.2 / 330127326, anderson amorim de freitas, 14.1 
/ 330021172, arisson Silva lima, 17 / 330101228, Higor dariell Santos 
de Sousa, 17.7 / 330079442, Joas Santos lima, 16.9 / 330124724, Ju-
nior lima Siqueira, 17.5 / 330010679, Junylla Mylne da rocha Soares, 
17.9 / 330056861, lucilene Silva de Souza, 18.3 / 330050444, Mikaeli 
araujo Medeiros, 18.7 / 330024982, Miquéias da cunha Moraes, 17.4 / 
330008467, Paulo Victor correa rosa, 17.6 / 330123521, Sydne Vila Nova 
Monteiro Junior, 17.8 / 330092031, Vanessa de Souza Bulhoes, 15.5. 
2.5. Pa - ra/MP 14 - reGiÃo sUdoeste ii
330131134, fábio Henrique de Souza, 18 / 330043717, luis Gabriel 
Soares da Silva, 18.3 / 330081735, raquel dos Santos da Silva, 19 / 
330143943, rosiane do rosário de Sousa, 17.5. 

2.6. Pa - ra/MP 15 - reGiÃo do BaiXo aMaZoNas
330032783, aderlan felix Silva, 18.6 / 330036282, alessandra dias ferrei-
ra, 20 / 330133726, anny caroline ribeiro arouxa, 18.9 / 330134313, da-
niele ferreira Miranda, 19 / 330121356, dorinaldo de Sousa Miranda, 17.1 
/ 330038206, douglas Xavier Marinho, 15.9 / 330116454, Elleni Silva de 
lima, 18.8 / 330091892, ismael calixto Moreira, 14.3 / 330096188, Joao 
carlos Pereira Galucio, 19.6 / 330064565, Joysilene cristina Pimentel ro-
cha, 14.9 / 330107257, luciana Pereira Mota oliveira, 18.3 / 330022482, 
luis Eduardo Sousa dos Santos, 16.8 / 330091646, luiz Simonsen Soares 
da Silva, 17.3 / 330009833, Marcelo Morales Pereira, 16.1 / 330144070, 
Marcelo Santos Silva Brandão, 19 / 330058136, Mateus Silva dos San-
tos, 17.1 / 330004094, Norma Gomes Batista, 16.3 / 330066058, re-
nata Beatriz dos Santos figueira, 16.1 / 330066808, ricardo renan dos 
Santos costa, 19.9 / 330102103, Shelly Yasmine do carmo Silva, 16.1 / 
330075131, Thais Soares Mendes, 18.7. 
2.7. Pa - ra/MP 2 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM ii
330079418, adriana Mayara chaves amaro, 18.3 / 330113523, alessandro 
José Seabra Gonçalves feio, 16 / 330143191, alexandre da Silva Barbosa, 
18.2 / 330176435, ana rafaela azulay farias, 17.3 / 330109534, andrei 
Miranda da Silva, 17.1 / 330098458, Beatriz Barbosa do Nascimento, 18.8 
/ 330140427, Bianca Victória Silva Miranda, 19 / 330076999, Breno Hen-
ry Souza da Silva, 15 / 330038192, daniel de aviz correa Junior, 19.4 / 
330062989, daniela cristina Vilhena de Brito, 17.3 / 330116822, dayane 
albuquerque Tavares, 18 / 330141731, denilsom de lima Sousa, 17.9 
/ 330095492, Elias Sampaio E Silva, 18.1 / 330002675, Esmaile ribei-
ro Palheta, 18.9 / 330114120, Eva cristian dos Santos cardoso, 15.3 / 
330034063, fabiola fabiani da Mata andrade, 19.1 / 330025220, flavio 
lucas Martins cardoso, 19.2 / 330054641, fred Marques Santos da Sil-
va, 18.7 / 330034662, Gilmar Nazareno Teixeira leite, 18.6 / 330019191, 
Gisela dos Santos carmo, 17.8 / 330095891, Glailson augusto rocha 
dos Santos, 17.5 / 330004270, Gustavo luiz Pereira campos, 18.2 / 
330075481, ilza dos Santos Silva, 17.8 / 330098325, Jaime da Silva Mar-
tins, 17.6 / 330138588, Jeane de Nazare costa lima, 17 / 330130815, 
Jeise Mendes Medeiros de lima, 18.9 / 330016169, Johnny Keneld freire 
de carvalho, 17.1 / 330150866, Jordana do Socorro Silva do Nascimento, 
18 / 330003453, Juan cardoso de oliveira, 18.7 / 330012444, Juliana 
de fatima Trindade Batista, 16.6 / 330037810, larissa cordeiro Sales, 
17.7 / 330182447, leonardo lima leão, 16.2 / 330103803, luane caroli-
ne do carmo carvalho reis, 17.6 / 330168011, lukas Batista Sarmanho, 
17.8 / 330072356, Marcelo de carvalho dos Santos, 17.6 / 330176995, 
Márcio campos da Silva, 18.5 / 330067802, Marcus Vinicius Marinho Gon-
çalves, 16.1 / 330056306, Maria cristina cordeiro lopes Pontes, 19.4 / 
330078843, Marinete Batista da Silva, 16.9 / 330131482, Meiriane Silva 
do carmo, 14.5 / 330118520, Michelle luiza Santos de araujo, 15.9 / 
330003506, Nelsivaldo de Jesus Bargas, 18.5 / 330095541, Paulo Vic-
tor de azevedo ferreira, 17.8 / 330091341, Priscila Pantoja rodrigues, 
13.7 / 330042756, raul da Silva lima, 16.6 / 330019508, rosinaldo da 
Silva Braga, 17 / 330139893, Samuel Pontes Pereira, 14.8 / 330086523, 
Silas dos Santos Borges, 18.2 / 330157520, Simone do Socorro da Sil-
va, 16.8 / 330091789, Tâmila rayane Espíndola de Brito lima, 17.2 / 
330142204, Tereza cristina Monteiro Gurjão, 19 / 330188863, Thiago au-
gusto dos Santos Matni, 17 / 330126362, Tiago antero de Sousa alves, 
15.3 / 330188607, Viviane cristine Trindade Martins, 18.3 / 330060819, 
Vivianne Souza de oliveira, 17.3 / 330011042, William correa Torres, 18 / 
330153634, Yoana carolina Sousa farias, 17.9. 
2.8. Pa - ra/MP 3 - reGiÃo Nordeste i
330167067, alexandre dos Santos Nascimento, 17.9 / 330057090, ana 
luiza Nunes Marinho de araújo, 16.6 / 330089131, anderson Gurjão Bar-
ros, 17 / 330021523, augusto do carmo fadu, 18.7 / 330076904, Bian-
ca da costa Pereira, 19.1 / 330025399, cinthia Bruna Branco Picanco, 
16.8 / 330060226, daniele Emanuelle ferreira, 17.3 / 330192967, dá-
rio Wanderson Moura dos Santos, 19 / 330080149, debora Emmylly de 
oliveira arruda, 17.8 / 330036922, desirreé cristine Pena Vieira leal, 
15.9 / 330006678, dilma oliveira do carmo, 18.2 / 330122832, Ednei 
carlos Santos, 18.5 / 330032466, Elen cristina Silva de Moraes, 18.9 / 
330094209, Elen fabiane Monteiro de amorim, 17.2 / 330119416, Ely-
zamara carneiro de Sousa, 17.9 / 330120042, Emerson luis do rosá-
rio furtado, 19.6 / 330075656, felipe Seabra dos Santos Barreto, 18.9 / 
330083929, filipe Barbosa da Silva Vilhena, 17.3 / 330140180, filipe fa-
rias dimas, 18.1 / 330103546, Glayce Batista dos reis, 16.5 / 330107472, 
Hellen cristina de Nazare carvalho da Silva, 19.8 / 330104625, Íris Máira 
De Lima Silva, 14 / 330081350, Jeniffer Walkiriam Silva Galvão, 18.9 / 
330049790, Joel Vitor da Silva castro, 18.5 / 330041607, José alex cruz 
Nunes, 17.6 / 330036724, Juscelino Silva de lima, 16 / 330179036, Ke-
idson Euclides de lane de Jesus, 16.8 / 330154299, lara cristina cardo-
so de Sousa, 18.3 / 330140495, lester fernando da Silva leite, 17.6 / 
330130612, luciene de Nazare ribeiro, 19 / 330117933, Magno de Miran-
da da Silva, 16.6 / 330013237, Magno farias Barros, 18.7 / 330073373, 
Márcia Haydée ramos Moura, 16.8 / 330072212, Mauro Bruno ferreira 
de Souza, 16.5 / 330036739, Mayra Karoline Magalhaes da Silva reis, 
19 / 330155897, Nayara cristina ferreira Nascimento, 18.7 / 330045145, 
Patricia Taila Trindade de oliveira, 16.8 / 330065905, Pedro Henrique dos 
Santos lima, 18.4 / 330147461, roberto Wagner Quadros Goncalves, 
15.2 / 330180716, ruana Sampaio dos Santos freitas Quaresma, 17.4 / 
330081959, Susan Valéria de Jesus ferreira, 18.7 / 330015347, Tamires 
da Silva lima, 17.7 / 330090467, Thais regina da rosa Gomes, 18.7 / 
330155581, Vanessa Maria dias Montão, 18.8 / 330092032, Waldemir al-
ves Samuel, 18.5 / 330183374, Wladimir Barbosa cardoso, 18.3. 
2.9. Pa - ra/MP 4 - reGiÃo Nordeste ii
330179401, adilson carvalho Pantoja, 17.7 / 330100872, adriane Gama Mo-
rote, 17.9 / 330151527, adriano coutinho de carvalho, 19.3 / 330152973, 
augusto ribeiro de alencar, 19.9 / 330108864, Bruna cristina Venancio 
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Maciel, 18.3 / 330139096, danielle lopes Guimaraes, 14.5 / 330076478, 
dayana da luz Muller dos Santos, 19 / 330158349, Elane cordeiro Varela, 
17.5 / 330064873, fernando da Silva Pereira, 18.4 / 330117926, Gileane 
de Souza Guilhon, 19.7 / 330106835, Higor césar de oliveira Pinheiro, 
16.5 / 330185069, isabelle lima Barbosa, 19.1 / 330051981, Jaime We-
verson Santa Brigida da Silva, 16 / 330014799, Jessica furtado oliveira, 
17.5 / 330117459, Joao carlos Pereira, 16.8 / 330027649, José Erivaldo 
de oliveira, 17.5 / 330136375, Josué Silva Vieira, 13.3 / 330059277, Julio 
cesar de Jesus rodrigues, 18 / 330182582, leonardo Nascimento freitas, 
17.5 / 330154482, Mario Edir almeida Palheta, 18.2 / 330081931, Matheus 
Eduardo Monteiro Blandtt, 17.6 / 330163019, roseane rodrigues correia, 
17.9 / 330019001, rosigleide Gomes dos Santos, 16.6 / 330162906, Sa-
muel dalmeida felix, 17.7. 
2.10. Pa - ra/MP 5 - reGiÃo Nordeste iii
330004266, Bianca Maria leoceles Souza dos Santos, 17.2 / 330125587, 
Bruno de Jesus rodrigues, 18.5 / 330153400, darclilson Pereira de almei-
da, 17 / 330089610, Edson luis de araujo, 18.3 / 330114722, Eduardo 
francisco da Silva, 16.5 / 330006743, Eduardo Santana Borges, 18.4 / 
330017042, fabio feitosa da Silva, 18.5 / 330058534, Herbert rodrigues 
de Souza Nascimento, 16.7 / 330035441, Josiel da Silva lima, 15.7 / 
330155571, Kleber Silva dos Santos, 18.5 / 330129888, Marcos andre 
Pereira da costa, 17.5 / 330173729, rafaela da Silva araujo, 18.2. 
2.11. Pa - ra/MP 6 - reGiÃo do tocaNtiNs
330130896, acacio augusto costa Penha, 18.3 / 330043915, adrielle franco 
castro, 18.4 / 330039373, aliny Gomes do carmo, 19.4 / 330045458, ana 
Maria Miranda de almeida, 15.1 / 330185617, aryelle Povoas Marinho, 19 
/ 330062772, carolina de lourdes oliveira cruz E Silva, 17.7 / 330124743, 
daiane cardoso dos Santos, 19.1 / 330024614, daniel Estumano Veras, 15.3 
/ 330016909, douglas de Souza Maciel, 17.5 / 330080583, Ediciney Gonçalves 
Bechir, 19.9 / 330058825, Edson do carmo ferreira cardoso, 16.8 / 330079385, 
fellipe ribeiro Gomes, 17.7 / 330156091, francildo ciro Maués ferreira, 19.6 / 
330041282, Gabriela Belo lima, 17.5 / 330129718, irann de almada cordeiro, 
18.8 / 330018305, isaac Vinagre de Jesus, 17.6 / 330038621, João Paulo Pereira 
dos Santos, 15.9 / 330126643, John Elyson Santos da Silva, 18.9 / 330043592, 
José laranjeira da rosa filho, 10.8 / 330036400, Joyce Barreto Bitencourt, 17.9 
/ 330138903, Juan Pantoja Poça, 16.9 / 330098295, leonardo cardoso Garcia, 
18.8 / 330119997, luan Brabo Vieira, 17.4 / 330157981, luciane dos Santos 
Borges, 15.9 / 330128124, lucinéia Prazeres dos Santos, 16.7 / 330079746, 
luiz felipe diniz Santa Brigida, 16.7 / 330117909, luiz Henrique Martins Modes-
to, 18.5 / 330013804, Maikon diones Machado Gonçalves, 16.9 / 330120814, 
Maria Soares de Souza de orlanda, 16.5 / 330133640, rosangela da cruz oli-
veira, 17 / 330056728, Samia do Nascimento rodrigues, 17.5 / 330098537, 
Tarciany Serejo Pereira, 18.1 / 330016132, Thiago Sousa de almeida, 18.4 / 
330184690, Walter Willians da Silva Pereira, 17. 
2.12. Pa - ra/MP 7 - reGiÃo do MaraJÓ i
330190051, francisco de assis Moreno da Silva, 18.1 / 330178112, João 
Victor Paraguassu da cruz, 18 / 330115894, lauro cunha Neto, 19.4 / 
330138135, Morgana Maciel Gomes, 18. 
2.13. Pa - ra/MP 8 - reGiÃo do MaraJÓ ii
330077683, alex ramires Santos da costa, 16.7 / 330089805, daniel 
Jhonnata Machado laranjeira, 19.3 / 330003184, danilo da luz Melo, 18.2 
/ 330126157, Edcarlos fernandes ferreira Silva, 17.8 / 330011461, Eli-
zandra Gomes de lima, 16.9 / 330038107, Elton Bispo Gomes, 16.4 / 
330104549, Graziele Nunes lopes dos Santos, 18.6 / 330132652, João 
Pedro alves Matheus, 18.9 / 330053426, Karoline oliveira alves, 16.3 / 
330103379, Katia onanda ribeiro Mendonca, 16.7 / 330014705, Magno 
José reis dos Santos filho, 17.9 / 330042629, Mauricio Moraes de carva-
lho, 18 / 330095636, Paulo Vinicius da Silva lobato, 14.6 / 330141882, 
Pedro Henrique Barbosa Monteiro, 18.8 / 330089618, rebecca de oliveira 
Mourao ramos, 18.5 / 330095759, reginaldo Paula dos Santos Júnior, 
13.8 / 330003448, robson Jardim Teixeira, 17.5 / 330065598, rosivan 
alves Brito, 15.1 / 330090518, Soraia de oliveira damasceno, 18.3 / 
330043470, Waryson dos Santos E Santos, 19.1. 
2.14. Pa - ra/MP 9 - reGiÃo sUdeste i
330142292, alanilson Sousa Silva, 15.8 / 330113195, alexandre Borges de Sou-
za, 17.7 / 330027646, ana Paula oliveira da Silva, 18 / 330025622, aniel Mayk 
Barroso de Sousa, 18.5 / 330061708, ayrton Santos lacerda, 18.8 / 330009873, 
Bruno da conceição dos Santos, 18.4 / 330121979, carlos alberto Jorge leão 
da Silva, 18.2 / 330034697, carlos andré dos Santos Souza, 16.3 / 330011436, 
carlos daniel reis oscar, 14.6 / 330064561, charles da Silva Pereira, 17.8 / 
330012221, daniel lima da Silva, 19.5 / 330024610, deano de Queiroz Men-
des filho, 17.7 / 330152204, dennis rennan de araújo Sampaio Silva, 17.7 / 
330004185, douglas araujo Gomes, 10 / 330080519, Esio Breno da Silva fer-
reira, 14.4 / 330144422, fabiana Moraes Silva, 18.9 / 330019288, Gabriel Peres 
rodrigues, 19.7 / 330002652, Gheysa figueredo Barbosa, 15.6 / 330061131, 
Helberth de Jesus arantes, 18.4 / 330047127, Helder de Jesus arantes, 18.6 
/ 330111537, Higor Pereira de Miranda, 17.4 / 330148407, Jhoni castro ro-
drigues, 17.6 / 330066961, Joel da Silva carvalho, 17.4 / 330166207, Jorge 
aleph dos Santos Moreira, 17.3 / 330016451, laryssa Silva dos Santos, 18.9 / 
330113894, leonardo Santos canavieira, 18.6 / 330012038, leticia ramos de 
Miranda, 15.9 / 330029247, luana da conceição carvalho, 18.2 / 330172616, 
Natalia lima dos Santos, 19 / 330036461, Natasha Janini Santos Miranda, 17.2 / 
330032937, renata Silva E Silva, 17.1 / 330009594, rodrigo Pereira Gomes os-
car, 18.5 / 330009002, rosana da Silva dias, 15.7 / 330006506, rozinete fran-
cisca rezende, 17.4 / 330061097, Sirleide campelo Sena, 16.3 / 330075537, 
Sônia cristina Soares da Silva, 18.3 / 330115934, Valdemir alencar da Silva, 
16.7 / 330048083, Willames oliveira da Silva, 17.6 / 330161428, William Silva 
do Nascimento, 19.3. 
3. aUXiLiar de eNFerMaGeM
3.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330192997, fabiano costa Silva, 19.2 / 330044181, francimeiry an-
tunes Santos, 18.3 / 330085920, Gicele regina de lima cristo, 18.7 / 

330016644, isabel cristina oliveira da Silva Monteiro, 16.5 / 330059736, 
roseli da Paz Sales chaves, 16.8 / 330108039, Tereza cristina abreu Ta-
vares, 19.7 / 330108853, Valdelene Sousa Mafra, 15.3. 
4. tÉcNico - adMiNistrador
4.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330078114, alex dos Santos Saraiva, 14.8 / 330072433, francisco José 
cardoso da Silva, 12.4 / 330089255, Glaucia Nascimento Pinho, 16.9 / 
330114489, iraildo Welington do Nascimento, 17.7 / 330122361, ironeide 
do carmo Santos, 18.8 / 330021833, ivanildo Silva, 16.3 / 330179259, 
Keidson Euclides de lane de Jesus, 18 / 330112024, leandro Barroso fer-
reira, 18.5 / 330014232, Magno farias Barros, 12.2 / 330113043, Marcelo 
Pereira ramalho, 15.6 / 330075738, rubenilson oliveira da Silva, 16.3 / 
330003425, Thales Efigenio Da Silva Carvalho, 16.2 / 330002016, Wellyn-
gton lobato da Silva, 18.2. 
5. tÉcNico - aNaLista de sisteMas - deseNVoLViMeNto
5.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330082264, Eric luis Barroso cavalcante, 17.8 / 330084313, Jocenete 
Santos carvalho, 18.8. 
6. tÉcNico - aNaLista de sisteMas - ModeLaGeM de sisteMas
6.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330170945, fagnum da Silva araujo, 16.8. 
7. tÉcNico - aNaLista de sisteMas - sUPorte a BaNco de dados
7.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330142132, danielle da Silva costa Nunes, 15.4 / 330146479, rubens 
fernandes rocha, 15.9. 
8. tÉcNico - aNaLista de sisteMas - sUPorte À rede de coM-
PUtadores
8.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330004834, daniel ribeiro de Sousa, 18.9 / 330110403, Helder diego de 
Souza Miranda, 19.2 / 330085597, levy andré damasceno araujo, 16.1 / 
330013871, Wesley rodrigues de oliveira, 17.9. 
9. tÉcNico - assisteNte sociaL
9.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330183344, anderson dos reis conceição, 18.6. 
9.1. Pa - ra/MP 12 - reGiÃo sUdeste iV
330084266, Vanessa Nathalia amorim da Silva, 19.1. 
9.2. Pa - ra/MP 3 - reGiÃo Nordeste i
330086121, Gisele ferreira Batalha, 16.8. 
9.3. Pa - ra/MP 5 - reGiÃo Nordeste iii
330036602, anailde rodrigues Santos, 18.1. 
9.4. Pa - ra/MP 6 - reGiÃo do tocaNtiNs
330000494, Elian do Nascimento reis, 17.3. 
10. tÉcNico - coNtador
10.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330068402, anderson Batalha do Nascimento, 16.6 / 330189399, cyumara 
Kalyane Morais lima de Sousa, 19 / 330103677, Gabriel rocha cardoso, 18.9. 
11. tÉcNico - ecoNoMista
11.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330054183, Jailson Silva Pinheiro, 18.2. 
12. tÉcNico - eNFerMeiro
12.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330043692, Maria Yasmin da Silva Moia, 18.7 / 330062779, Valdelene 
Sousa Mafra, 15.9. 
13. tÉcNico - PedaGoGo
13.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330185366, ana Paula Belém cardoso, 17.9 / 330168187, Nildo Jose Bor-
gens rodrigues, 17.4. 
14. tÉcNico eM iNForMÁtica
14.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330035437, José Gustavo andrade Gomes, 16 / 330028030, rainan Matos 
da costa, 16.1. 
14.1. Pa - ra/MP 15 - reGiÃo do BaiXo aMaZoNas
330121736, Ygor Eugênio dutra da Silva, 19.5. 
14.2. Pa - ra/MP 7 - reGiÃo do MaraJÓ i
330178073, alberto adrian Pinheiro Gonzalez, 16.4. 
15. tÉcNico esPeciaLiZado - arQUiteto
15.1. Pa - ra/MP 1 - rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM i
330054658, fábio de Sousa Silva, 10. 
16. tÉcNico esPeciaLiZado - eNGeNHeiro
16.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330050055, Eric Gomes Magno, 16.1 / 330026879, fábio dos Santos feio, 
17.7 / 330007266, fernando Souza dos Santos, 18.1 / 330122882, Ja-
nelson Eldon Brito Mafra, 16.4 / 330161693, Jefferson Mesquita Saraiva, 
18.2 / 330016829, lucas Paulo Pinheiro, 18.3 / 330080921, Marcela Thais 
Galvao rodrigues, 15 / 330070312, Marcos felipe freitas lopes, 18.6 / 
330155498, ruda correa Viana, 16.5. 
aNeXo iV - resULtado caNdidatos iNdÍGeNas oU QUiLoMBoLas
1. aNaLista JUrÍdico
1.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330146000, Karoline Bezerra Maia, 14.6 / 330114616, luis carlos coelho 
de oliveira, 16.3. 

2. aUXiLiar de adMiNistraÇÃo
2.1. Pa - ra/MP 1 - reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM i
330069329, iguanei cardoso de araújo, 18 / 330182681, Jairo do Socorro dos 
Santos da costa, 18 / 330087630, Shara Grazielly delmondes Noleto, 17.6. 
2.1. Pa - ra/MP 15 - reGiÃo do BaiXo aMaZoNas
330177012, ricardo de almeida araújo, 14.2. 
2.2. Pa - ra/MP 4 - reGiÃo Nordeste ii
330188768, dinalva do Socorro Santos da costa, 19.3. 
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.

Protocolo: 865143
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2022-PMa 
objeto: registro de Preços Para fornecimento, de forma Parcelada, de Ma-
terial de consumo e Permanente (Material de Expediente e Escritório), para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de abaetetuba, Secretarias 
Vinculadas e fundos Municipais. Nos termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, 
torna público o resultado da licitação e julgamento das propostas às respecti-
vas vencedoras. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da Pre-
feita Municipal, Sra. francineti Maria rodrigues carvalho, resolve: tornar pú-
blico a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico Nº 037/2022-PMa, às seguintes 
adjudicatárias: M M d Pinheiro Neto com de Moveis Eireli - 16.836.634/0001-
19, vencedora dos itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 -14 - 15 - 17 
- 18 - 19 - 20 - 44 - 45 - 51- 53 - 54 - 57 - 70 - 79 - 80 - 81 - 82 -83 - 85 - 86 - 
89 - 91 - 92 - 101 - 102 -103 - 104 - 106 - 107 - 108 - 113 - 114 - 115 - 116 - 
117 - 119 - 121 - 122 -123 - 124 - 138 - 139 - 140 - 147, no valor total de r$ 
1.730.636,50; r N correa alves ltda - 08.543.179/0001-35, vencedora dos 
itens: 11 - 12 - 16 - 42 - 43 - 46 - 58 - 60 -125 - 127 - 132 - 133 - 134 - 135 
- 136- 137 - 144 - 145 - 146 - 148 - 156, no valor total de r$ 186.581,64; 
ferreira & Quaresma ltda - 17.072.242/0001-93, cNPJ 01.580.769/0001-99, 
vencedora dos itens: 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29- 30 - 31 - 32 
- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 -38 - 39 - 40 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66- 67 - 68 - 
69 - 71 - 76 - 77 - 118 - 120- 149 - 150 - 154 - 155 - 158, no valor total de 
r$839.827,55; Sebastiao Q. ferreira - 07.137.759/0001-60, vencedora dos 
itens: 41 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 - 55 - 56 - 59- 87 - 88 - 93 - 95 - 97 - 98 
- 99 - 100 -105 - 109 - 110 - 111 - 112 - 126 - 128- 129 - 130 - 131 - 141 - 
142 - 143 - 151 - 152 - 153 - 157, no valor total de r$ 1.370.937,80; Vilhena 
& ferreira ltda - 40.224.907/0001-59, vencedora dos itens: 72 - 73 - 74 - 75 
- 78 - 84 - 90 - 94 - 96, no valor total de r$2.229.425,73;assinado em 14 
de outubro de 2022. Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita 
Municipal.

Protocolo: 865028

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0505-002-PMa 
ModaLidade: cHaMada PÚBLica Nº 002/2022 

objeto: credenciamento e Habilitação de artistas e/ou Bandas Musicais Para 
realização de Eventuais contratações conforme as necessidades da fun-
dação cultural abaetetubense. contratante: Município de abaetetuba, cnpj 
05.105.127/0001-99, com a interveniência da fundação cultural abaetetu-
bense. contratada: contrato Nº 2022/290 - Sra. cíntia abreu de abreu, cPf: 
005.062.632-90. Valor Global de r$ 5.433,33. Vigência contratual: 23 de setem-
bro de 2022 à 22 de dezembro de 2022. assinado em 23 de setembro de 2022. 
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 865024

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica Errata referente ao Pregão Ele-
trônico nº 052/2022, circulada no Jornal ioEPa pág. 108, 17 de outubro de 
2022 - cujo objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS coMUNS dE ENGENHa-
ria, coM forNEciMENTo dE MÃo dE oBra, MaTEriaiS E EQUiPaMEN-
ToS, NEcESSárioS À rEforMa, adEQUaÇÃo, MaNUTENÇÃo E rEParoS 
dE PrÉdioS PÚBlicoS E EScolaS daS rEGiÕES G. MiriM, MiriTiPiTaNGa 
E JaGUarari No MUNicÍPio dE acará/Pará, oNde se LÊ: a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será em 27 de outubro de 
2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980403, às 09:00hs LÊ-se: a Sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será em 31 de outubro de 2022 por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, às 09:00hs.

retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica Errata referente ao Pregão Ele-
trônico nº 051/2022, circulada no Jornal ioEPa pág. 108, 17 de outubro de 
2022 - cujo objeto: aQUiSiÇÃo dE aParElHo dE MaMoGrafia coMPUTa-
doriZada Para aTENdEr aS NEcESSidadES do HoSPiTal MUNiciPal dE 
acará/Pa, oNde se LÊ: a Sessão de recebimento 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 LÊ-se: a 
Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 31 de 
outubro de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamen-
tais.gov.br UaSG: 980403, às 14:00hs.

retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa publica Errata referente ao Tomada de 
Preço Nº2/2022-00017, circulada no Jornal ioEPa pág. 108, 17 de outu-
bro de 2022 - cujo objeto: coNSTrUÇÃo dE UNidadE BáSica dE SaÚdE 
-TiPo ii - UBS alEGria, No MUNicÍPio dE acará-Pa, oNde se LÊ: a 
abertura será no dia 01/11/2022 às 09:00hs LÊ-se: a abertura será no dia 
03/11/2022 às 09:00hs.

Pedro PaULo GoUVea Moraes -PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 865029

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de ProrroGaÇÃo

2° Prorrogação ao contrato n° 1.341/2021- Pregão Presencial n.º 003/2021/
PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a empresa 
ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda - EPP.
fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contrato, 
06 (seis) meses, a contar da data da assinatura.
ordenador de despesa: Henrique Sandro lopes da cunha.
2° Prorrogação ao contrato n° 1.340/2021-Pregão Presencial n.º 003/2021/
PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a empresa 
a. r GoiS - EPP.
Fica prorrogado o prazo de fornecimento do objeto do mencionado contra-
to, 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura.
ordenador de despesa: Henrique sandro Lopes da cunha.

Protocolo: 865031

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de terMo aditiVo
Primeiro termo aditivo de reequilíbrio econômico Financeiro, ao contrato 
nº 078/2022. Pregão Eletrônico nº 002/2022-fMS contratante: Município de 
Brasil Novo/fundo Municipal de Saúde, inscrita no cNPJ nº 11.283.607/0001-
42. coNTraTada: PoSTo TradiÇÃo lTda, cNPJ sob n° 28.129.928/0001-
90. oBJETo: reequilíbrio Econômico-financeiro com objetivo de Supressão 
de Valores do contrato nº 078/2022-fMS com fundamento no parágrafo pri-
meiro, inciso ii, do artigo 65 da lei nº 8.666/1993. o valor global do contrato 
nº 078/2022-fMS, de r$ 345.500,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil e 
quinhentos reais), passando o valor global a ser de r$ 276.737,59 (duzen-
tos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove 
centavos), totalizando uma diminuição de r$ 68.762,40 (sessenta e oito mil, 
setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), equivalente a 19,91 
% (dezenove virgula noventa e um por cento) do valor inicial do contrato. 
Ficam rerratificado as alterações, após o reajuste dos valores do item 01. Data 
da assinatura do Termo 08/09/2022.

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde de Brasil Novo

Protocolo: 865032

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aVisos de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 7/2021-220601 
a comissão de Licitação do Município de BreVes, através do fundo Mu-
nicipal de Saúde, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Jucineide 
alves Barbosa, Secretária Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido 
do processo de dispensa de licitação a seguir: objeto: locação de imóvel 
destinado ao funcionamento de depósito para atender a demanda da Se-
cretaria de Saúde de Breves/Pa, imóvel localizado na Pra ça dário furtado, 
Nº 95, Bairro centro, Breves/Pará; contratado: Sr. Márcio antônio farias car-
doso, cPf: 518.137.182-53, fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. ordenador de despesa: Jucineide 
alves Barbosa.

disPeNsa Nº 7/2021-220603
a comissão de Licitação do Município de Breves, através do fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, em cumprimento à ratificação procedida pela 
Sra. Joselice caramês de Melo, Secretária Municipal do Trabalho e assistência 
Social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a 
seguir: objeto: locação de imóvel destinado a abrigar o funcionamento do 
cadastro Único Para atender a demanda da Secretaria Municipal do Trabalho 
e assistência Social, imóvel localizado na avenida Presidente Getúlio Esquina 
com a Praça 03 de outubro S/N, Bairro centro, Breves/Pará; contratada: Sra. 
Maria Goreth Nemer dos Santos Nery, cPf: 431.718.772-87. fundamento 
legal: art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
ordenador: Joselice caramês de Melo.
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aVisos de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022-srP, tipo menor preço unitário. con-
tratação de Empresa Para a aquisição de Materiais Pra Kit Enxoval, em atendi-
mento às ações do Sistema Único de assistência Social, através da lei de be-
nefícios Eventuais Para auxílio Natalidade relativos ao “Projeto Nascer”, Sob 
Gestão da Secretaria Municipal de Trabalho e assistência Social de Breves/Pa. 
abertura: 01/11/2022, às 10:00hs. o edital e seus anexos encontram-se dis-
poníveis no Mural de licitações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.
br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022-srP, tipo menor preço unitário. for-
mação de registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa 
fornecedora de utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades 
das Unidades Escolares e Setores administrativos do Município de Breves/Pa. 
abertura: 01/11/2022, às 14:00hs. o edital e seus anexos encontram-se dis-
poníveis no Mural de licitações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.
br ou pelo site (www.breves.pa.gov.br). Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-100701
o Presidente da comissão especial de Licitação da secretaria Muni-
cipal de educação, comunica que no dia 04/11/2022, às 10:00 hs (horário 
local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de ou-
tubro, nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, objetiva: contratação de Empresa Especializada para a execução 
da obra de construção (conclusão) da Escola lawton, com 06 Salas de aula, 
na localidade rio ovelhas, Zona rural do Município de Breves/Pa, em aten-
dimento ao Termo de compromisso Par nº 23560/2014 (repactuação), Sob 
Gestão da Secretaria Municipal de Educação. o Edital encontra-se à disposi-
ção dos interessados no endereço acima, no horário 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: cpleducaaobreves@gmail.com. theyd 
chrystian correa ribeiro - Presidente da ceL - FMe e FUNdeB.

Protocolo: 865034

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 049/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura e Eventual “aquisição de Pneus e câma-
ras de Ar”, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo 
de referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados 
nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
01 de novembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pre-
gaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 047/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura e Eventual “contratação de Empresa 
Especializada no fornecimento de leites (formulas Especial)”, conforme es-
pecificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo 
i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.pre-
feituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 
licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 31 de outubro de 
2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Klenard attilio ranieri - secretário Municipal de saúde.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022-PMc. 
objeto: “aquisição de Grama Natural para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Cametá”,conforme especificações e definições mínimas constantes 
no Termo de referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interes-
sados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspubli-
cas.com.br; mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. aber-
tura: 31 de outubro de 2022 às 15h00min (horário de Brasília). informações: 
pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

resULtado do JULGaMeNto das ProPostas de PreÇos 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 03/2022-seMed 

a secretaria Municipal de educação de cametá através comissão Es-
pecial de licitação tornam público para o conhecimento dos interessados, o 
resultado do Julgamento das Propostas de Preços da coNcorrÊNcia PÚ-
Blica Nº 03/2022-SEMEd que tem como objeto contratação de Empresa 
Especializada Para reforma e ampliação das Escolas Municipais de Ensino 
infantil e fundamental localizadas no Município de cametá/Pa. a Empresa 
Mojuim Engenharia e Transporte Eireli, cNPJ nº 24.250.973/0001-47 sagrou-
se vencedora do lote 01 - cametá rural, com valor de r$ 4.005.371,40; 
a Empresa Bauhaus Project Manager ltda, cNPJ nº 07.102.250/0001-
81 sagrou-se vencedora do lote 02 - cametá Urbano, com valor de r$ 
5.222.516,12; a Empresa Norte do Brasil operações de Terminais ltda, cNPJ 
nº 04.319.889/0001-25 sagrou-se vencedora do lote 03 - Torres do cupijó, 
com valor de r$ 991.399,04; a Empresa Bauhaus Project Manager ltda, cNPJ 
nº 07.102.250/0001-81 sagrou-se vencedora do lote 04 - carapajó, com va-
lor de r$ 2.365.336,67; a Empresa Bauhaus Project Manager ltda, cNPJ Nº 
07.102.250/0001-81 sagrou-se vencedora do lote 05 - curuçambaba, com 
valor de r$ 4.480.949,74; a Empresa Norte do Brasil operações de Terminais 
ltda, cNPJ Nº 04.319.889/0001-25 sagrou-se vencedora do lote 06 - Januá 
- coeli, com valor de r$ 2.319.190,74; a Empresa Bauhaus Project Manager 
ltda, cNPJ nº 07.102.250/0001-81 sagrou-se vencedora do lote 07 - Porto 
Grande, com valor de r$ 996.389,54; a Empresa J. c. S de Souza constru-
ções de Edifícios Eireli, cNPJ Nº 32.552.236/0001-27 sagrou-se vencedora do 
lote 08 - Juaba, com valor de r$ 4.064.814,01; e a Empresa Bauhaus Project 
Manager ltda, cNPJ nº 07.102.250/0001-81 sagrou-se vencedora do lote 09 
- Vila do carmo, com valor de r$ 2.863.462,37. os interessados, querendo, 

terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, interpor recursos, pertinen-
tes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data efetiva 
da publicação do extrato deste julgamento.  enio de carvalho - secretário 
Municipal de educação/edvane da costa Pinheiro - Presidente da co-
missão especial de Licitação.

eXtratos de coNtratos 
carta coNVite Nº 25/2022 - PMc

objeto: construção de uma Ponte em Madeira na localidade de coroa Nova. 
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº cc01.25/2022 - 
PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá cNPJ Nº 05.105.283/0001-
50. contratado: r M dos Santos Eireli, cNPJ nº: 12.826.810/0001-80. Valor 
Total r$ 329.077,72. Vigência: 04/10/2022 a 04/10/2023. ordenador: Vic-
tor correa cassiano, Prefeito.

carta coNVite Nº 38/2022 - PMc 
objeto: construção de Uma Quadra Esportiva no residencial cametá Park, 
No Bairro Primavera- cametá/Pa. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. 
coNTraTo Nº cc01.38/2022 - PMc. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá. cNPJ Nº 05.105.283/0001-50. contratado: J. J. Moraes Gomes ltda cNPJ 
nº: 18.179.153/0001-03. Valor Total r$ 252.757,30. Vigência: 06/10/2022 a 
06/10/2023. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito.

Protocolo: 865036

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022-PMc 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Serviços de locação de Veículos 
Para Transporte Escolar de alunos da rede Pública de Ensino do Município 
de capanema/Pará. Sessão Pública: 28/10/2022 às 09h, horário de Brasí-
lia. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. 
Laise Martins Leal - Pregoeira.

aVisos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022- srP - PMc 

objeto: registro de Preços Para futura e Eventual contratação de empre-
sas Especializadas na Prestação de Serviços de Manutenção, Bem como de 
fornecimento de Materiais e Peças Visando a conservação e reparação dos 
Sistemas de abastecimento de água do Município de capanema/Pa. ad-
JUdicado Para: construeletricos e Equipamentos Hidraulicos Eireli, cNPJ 
24.766.463/0001-27, com valor unitário: item- Valor Unitário: 16-r$ 388,00; 
17-r$ 394,00; 18-r$ 409,00; 19-r$ 457,00; 20-r$ 484,00; 21-r$ 650,00; 
24-r$ 384,00; 25-r$ 394,00; 26-r$ 398,00; 33-r$ 290,00; 73-r$ 97,00. J 
c P Prado comercio Eireli Me, cNPJ 21.254.778/0001-05, com valor unitário: 
item - Valor Unitário: 5-r$ 1.054,94; 6-r$ 1.120,00; 7-r$ 1.319,21; 8-r$ 
1.539,35; 9-r$ 1.925,79; 10-r$ 1.049,96; 11-r$ 1.049,22; 12-r$ 1.249,50; 
13-r$ 1.589,16; 14-r$ 1.599,78; 15-r$ 2.428,51; 56-r$ 19,15; 57-r$ 
20,07; 58-r$ 32,96; 62-r$ 199,04; 63-r$ 225,36; 64-r$ 235,05; 65-r$ 
279,35; 67-r$ 207,45; 68-r$ 99,35; 69-r$ 6,06; 70-r$ 8,47; 72-r$ 1,16; 
75-r$ 143,22; 76-r$ 148,24; 77-r$ 159,13; 78-r$ 194,02; 79-r$ 279,38; 
80-r$ 49,45; 81-r$ 8,95; 82-r$ 15,29; 83-r$ 1,39; 85-r$ 27,40; 87-r$ 
2,47; 88-r$ 24,20; 90-r$ 30,56; 91-r$ 169,36. r r ribeiro ltda, cNPJ 
14.726.199/0001-44, com valor unitário: item-Valor Unitário: 1-r$ 560,00; 
2-r$ 780,00; 3-r$ 700,00; 4-r$ 796,00; 22-r$ 768,00; 23-r$ 858,00; 27-
r$ 390,00; 28-r$ 390,00; 29-r$ 590,00; 30-r$ 680,00; 31-r$ 550,00; 32-
r$ 295,00; 34-r$ 1.800,00; 35-r$ 80,00; 36-r$ 990,00; 37-r$ 1.060,00; 
38-r$ 1.850,00; 39-r$ 2.140,00; 40-r$ 2.570,00; 41-r$ 1.260,00; 42-r$ 
1.499,00; 43-r$ 1.920,00; 44-r$ 2.520,00; 45-r$ 2.620,00; 46-r$ 278,00; 
47-r$ 305,00; 48-r$ 645,00; 49-r$ 730,00; 50-r$ 43,50; 51-r$ 10,00; 
52-r$ 11,00; 53-r$ 21,00; 54-r$ 24,00; 55-r$ 24,00; 59-r$ 29,00; 60-r$ 
130,00; 61-r$ 120,00; 66-r$ 105,00; 71-r$ 4,50; 74-r$ 111,00; 84-r$ 
3,14; 86-r$ 285,00; 89-r$ 2,60. HoMoloGado Para: construeletricos e 
Equipamentos Hidraulicos Eireli, cNPJ 24.766.463/0001-27, com valor uni-
tário: item- Valor Unitário: 16-r$ 388,00; 17-r$ 394,00; 18-r$ 409,00; 
19-r$ 457,00; 20-r$ 484,00; 21-r$ 650,00; 24-r$ 384,00; 25-r$ 394,00; 
26-r$ 398,00; 33-r$ 290,00; 73-r$ 97,00. J c P Prado comercio Eireli Me, 
cNPJ 21.254.778/0001-05, com valor unitário: item - Valor Unitário: 5-r$ 
1.054,94; 6-r$ 1.120,00; 7-r$ 1.319,21; 8-r$ 1.539,35; 9-r$ 1.925,79; 
10-r$ 1.049,96; 11-r$ 1.049,22; 12-r$ 1.249,50; 13-r$ 1.589,16; 14-r$ 
1.599,78; 15-r$ 2.428,51; 56-r$ 19,15; 57-r$ 20,07; 58-r$ 32,96; 62-r$ 
199,04; 63-r$ 225,36; 64-r$ 235,05; 65-r$ 279,35; 67-r$ 207,45; 68-r$ 
99,35; 69-r$ 6,06; 70-r$ 8,47; 72-r$ 1,16; 75-r$ 143,22; 76-r$ 148,24; 
77-r$ 159,13; 78-r$ 194,02; 79-r$ 279,38; 80-r$ 49,45; 81-r$ 8,95; 82-
r$ 15,29; 83-r$ 1,39; 85-r$ 27,40; 87-r$ 2,47; 88-r$ 24,20; 90-r$ 30,56; 
91-r$ 169,36. r r ribeiro ltda, cNPJ 14.726.199/0001-44, com valor uni-
tário: item-Valor Unitário: 1-r$ 560,00; 2-r$ 780,00; 3-r$ 700,00; 4-r$ 
796,00; 22-r$ 768,00; 23-r$ 858,00; 27-r$ 390,00; 28-r$ 390,00; 29-r$ 
590,00; 30-r$ 680,00; 31-r$ 550,00; 32-r$ 295,00; 34-r$ 1.800,00; 35-
r$ 80,00; 36-r$ 990,00; 37-r$ 1.060,00; 38-r$ 1.850,00; 39-r$ 2.140,00; 
40-r$ 2.570,00; 41-r$ 1.260,00; 42-r$ 1.499,00; 43-r$ 1.920,00; 44-r$ 
2.520,00; 45-r$ 2.620,00; 46-r$ 278,00; 47-r$ 305,00; 48-r$ 645,00; 
49-r$ 730,00; 50-r$ 43,50; 51-r$ 10,00; 52-r$ 11,00; 53-r$ 21,00; 54-
r$ 24,00; 55-r$ 24,00; 59-r$ 29,00; 60-r$ 130,00; 61-r$ 120,00; 66-
r$ 105,00; 71-r$ 4,50; 74-r$ 111,00; 84-r$ 3,14; 86-r$ 285,00; 89-r$ 
2,60. conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação 
na forma da lei nº 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito 
Municipal.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022-srP-PMc 
objeto: registro de Preços Para Eventual e futura a contratação de empresa 
de Fornecimento de Refeições e Coffee Break, a fim de atender as Necessi-
dades Prefeitura Municipal de capanema/Pa e suas Secretarias. adJUdicado 
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PARA: M A Restaurante e Buffet Ltda, cNPJ 24.363.309/0001-04, com valor 
unitário: item - Valor Unitário: 1-r$ 13,00; 2-r$ 10,50; 3-r$ 22,00; 4-r$ 
80,00; 5-r$ 56,00; 6-r$ 60,00; 7-r$ 13,00; 8-r$ 255,00; 9-r$ 356,00; 
10-r$ 31,00; 11-r$ 29,00; 12-r$ 53,00; 13-r$ 24,00; 14-r$ 18,00; 15-r$ 
78,00; 16-r$ 68,00; 17-r$ 78,30. HoMoloGado Para: M a restaurante 
e Buffet Ltda, CNPJ 24.363.309/0001-04, com valor unitário: Item - Valor 
Unitário: 1-r$ 13,00; 2-r$ 10,50; 3-r$ 22,00; 4-r$ 80,00; 5-r$ 56,00; 
6-r$ 60,00; 7-r$ 13,00; 8-r$ 255,00; 9-r$ 356,00; 10-r$ 31,00; 11-
r$ 29,00; 12-r$ 53,00; 13-r$ 24,00; 14-r$ 18,00; 15-r$ 78,00; 16-
r$ 68,00; 17-r$ 78,30. conforme mapa comparativo anexado aos altos. 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8666/93. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 2º Termo aditivo inex nº 011-2021. Segundo Termo aditivo de 
contrato nº 2903004-2021-inexigibilidade de licitação Nº 06/2021-011. ob-
jeto: contratação de Pessoa Jurídica para a realização de consultas na área 
de psiquiatria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saú-
de. Contratado: Clinica Medfisio Ltda CNPJ nº 19.792.842/0001-51. Vigência: 
06(seis)meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
21/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.
esPÉcie: 2º Termo aditivo inex nº 007-2021. Segundo Termo aditivo de 
contrato nº 2903001-2021. inexigibilidade de licitação nº 06/2021-007. ob-
jeto: contratação de Pessoa Jurídica para a realização de exames na área de 
fonoaudiologia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratado: Clinica Medfisio Ltda. CNPJ nº 19.792.842/0001-51. Vigência: 06 
(seis) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
21/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 2º Termo aditivo inex nº 009-2021. Segundo Termo aditivo de 
contrato nº 2903002-2021. inexigibilidade de licitação nº 06/2021-009. ob-
jeto: contratação de Pessoa Jurídica para a realização de consultas na área 
de angiologia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratado: Clinica Medfisio Ltda. CNPJ nº 19.792.842/0001-51. Vigência: 06 
(seis) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
21/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 865037

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
retiFicaÇÃo 

Na Publicação de extrato de contrato referente ao Pregão eletrônico nº 
019/2022, circulado no d.o.U seção 3 pág. 239, doE/Pa pag. 110 e diário 
do Pará pág. B8 em 17/10/2022. oNde se LÊ: contratação eventual e futura 
de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia de na-
tureza comum, manutenção predial preventiva e corretiva, revitalização repa-
ros com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos nos prédios 
públicos, conforme condições e exigências impostas no Edital nº 003/2022 
SrP. Leia-se: registro de preço para possível aquisição de materiais de ex-
pediente, destinados ao atendimento da administração pública municipal, se-
cretarias e fundos. as demais informações permanecem inalteradas.

eXtratos de terMos aditiVos 
oriGeM: Primeiro aditivo ao contrato nº 2021041001, referente ao 
Pregão n° 027/2021. o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato de 29 de Setembro de 2022até 29 de Setembro 
de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contra-
tante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratada: click Enter ltda Me, 
cNPJ: 10.984.041/0001-13
oriGeM: Primeiro aditivo ao contrato nº 2021041002, referente ao Pre-
gão n° 027/2021. o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato de 29 de Setembro de 2022 até 29 de Setembro de 
2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratan-
te: fundo Municipal de assistência Social. contratada: click Enter ltda ME, 
cNPJ: 10.984.041/0001-13
oriGeM: Primeiro aditivo ao contrato nº 2021041003, referente ao 
Pregão n° 027/2021. o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato de 29 de Setembro de 2022 até 29 de Setembro 
de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, con-
tratante: fundo Municipal de Saúde. contratada: click Enter ltda Me, cNPJ: 
10.984.041/0001-13
oriGeM: Primeiro aditivo ao contrato nº 2021041004, referente ao Pre-
gão n° 027/2021. o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato de 29 de Setembro de 2022 até 29 de Setembro de 2023, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93, contratante: fUN-
dEB. contratada: click Enter ltda Me, cNPJ: 10.984.041/0001-13

Protocolo: 865038

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de terMo de aditiVo de PraZo
coNtrato Nº 002.1/2021-srP/cPL/seMsa

terMo aditiVo dE PraZo ao coNTraTo Nº: 002.1/2021-SrP/cPl/SEMSa. 
oriGEM: PrEGÃo Nº 002/2021-PMi/cPl/SEMSa; contratante: fundo Muni-

cipal de Saúde; contratada: M do S a MacHado; cNPJ nº 03.810.523/0001-
91; objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE dEScarTáVEl, HiGiENE E liMPEZa. Vigência: 21/09/2022 a 
31/12/2022. assinatura: 21/09/2022. Nazianne Barbosa Pena - secreta-
ria Municipal de saúde de igarapé-Miri.

Protocolo: 865039

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato
origem: diSPENSa Nº 018/2022-PMi/SEMEd-d. objeto: locação de imóvel 
para funcionamento da Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental 
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de Educação. ViGÊNcia: 07 meses a contar de 15/07/2022 até 
15/02/2023. contratado: iSraEl PiNHEiro dE araÚJo, cPf: 001.818.292-
59. contrato nº 018.1/2022-PMi/SEMEd-d contratante: Secretaria Municipal 
de Educação de igarapé-Miri; Valor global: r$ 6.510,00. ordenador: Janil-
son oliveira Fonseca.

Janílson oliveira Fonseca-secretario Municipal de educação
roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal

Protocolo: 865040

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/2022-Pe
Processo adMiNistratiVo Nº 103/2022

objeto: aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de infraestrutura e da Secretaria Municipal de administração da 
Prefeitura de itaituba-Pa. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 
28/10/2022, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompras-
publicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: 
dicoM, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Mu-
nicipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 865041

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022/PMJ/srP/Pe

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessados 
que realizará no dia 28/10/2022, às 08:30H(horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 034/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE coffEE 
BrEaK, Para aTENdEr aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS, fUNdoS E 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE JacarEacaNGa-Pa.. o edital estará disponível 
nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa 
e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

sebastião aurivaldo Pereira silva-Prefeito
Protocolo: 865042

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 072/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 25.478/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por item. data da 
Sessão: 08/11/2022 - 9h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENToS MUSicaiS E acESSÓrioS 
dE PErcUSSÃo, dESTiNadoS a SUPrir ÀS dEMaNdaS do ProJETo Sala 
dE MÚSica da EMEf criSTo rEi E colÉGio MiliTar rio TocaNTiNS - 
cMrio. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 
SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 
12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou 
no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: adalber-
to c. raymundo - Pregoeiro.

Protocolo: 865044

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 078/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 26.699/2022-PMM - Tipo Menor Preço por item. data da 
Sessão: 01/11/2022 - 14h (horário local). objeto: aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo 
TiPo ÔNiBUS, EXEcUTiVo NoVo, 0KM. aNo/ModElo: 2022/22 oU SUPE-
rior; faBricaÇÃo NacioNal; caPacidadE MÍNiMa 46 PaSSaGEiroS, 
MaiS MoToriSTa, GaraNTia MÍNiMa dE 12 MESES, licENciaMENTo No 
MUNicÍPio dE MaraBá JUNTo ao dETraN/Pa E ENTrEGUE Na cidadE dE 
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MaraBá-Pa E PloTaGEM do loGoTiPo da SEMEl E PrEfEiTUra dE Mara-
Bá/Pa. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 
SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo 
Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 865046

eXtrato do 1° aditiVo 
de valor ao contrato n° 5500088310 entre a fccM e a empresa ValE, com acrésci-
mo de r$ 2.022.635,84 para o item de serviços, passando o valor total de r$ 
990.220,50 para r$ 3.012.856,34 - Vanda régia américo Gomes.

Protocolo: 865047

eXtrato ao coNtrato Nº 500/2022/seVoP 
Processo Licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na modalidade 
coNcorrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços Nº 076/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE Ma-
QUiNaS E VEicUloS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEVoP. Empresa: M r da coSTa coNSTrU-
Tora, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20; Valor r$ 
232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais). assinatura 14/10/20222, Vi-
gência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 501/2022/seVoP 
Processo Licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na modalidade 
coNcorrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços Nº 076/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE Ma-
QUiNaS E VEicUloS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
dE ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEVoP. Empresa: M r da coSTa coNSTrU-
Tora, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20; Valor r$ 
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). assinatura 14/10/20222, Vi-
gência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 502/2022/seVoP 
Processo Licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na modalidade coN-
corrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços Nº 076/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: locaÇÃo dE MaQUi-
NaS E VEicUloS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE 
ViaÇÃo E oBraS PUBlicaS - SEVoP. Empresa: M r da coSTa coNSTrU-
Tora, SErViÇoS E locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20; Valor r$ 
88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais). assinatura 14/10/20222, 
Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 865048

coNtrato adMiNistratiVo Nº 514/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 16.957/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 074/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: cons-
titui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de fórmula para 
alimentação enteral e/ou oral para atendimento do fundo Municipal de Saú-
de de Marabá. Empresa: f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 04.949.905/0001-63. Valor: r$ 171.612,00 (cento e setenta e um 
mil, seiscentos e doze reais). dotações orçamentárias: 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 17 de outubro 
de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saú-
de - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 518/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.856/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 087/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: consti-
tui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insumos (fita de 
glicemia, lancetas, seringas ultra fine, agulha para canetas de insulina ultra 
fine) destinados à coordenação de doenças crônicas da secretaria municipal 
de saúde de Marabá/Pará. Empresa: M MEd coMErcial dE MEdicaMEN-
ToS E ProdUToS HoSPiTalarES - EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
28.387.424/0001-70. Valor: r$ 101.277,50 (cento e onze mil duzentos e 
setenta e sete reais e cinquenta centavos). dotações orçamentárias: 10 301 
0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 17 de outubro de 
2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - 
iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 865058

eXtrato de terMo de adesÃo
código do Plano de ação:  23588020220001-007693. ente recebe-
dor:  05.853.163/0001-30 - Município de Marabá. fundo repassador: 
03.353.358/0001-96 - Mdr. Vigência:  início: 23/09/2022 fim: 31/05/2023. 
Órgão repassador: Ministério do desenvolvimento regional. Processo Mdr: 
59000.012894/2022-47. Valor: r$ 2.118.779,74. objeto: aporte da assis-
tência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas 
idosas no transporte público coletivo urbano elencado no art 2 da Portaria 
09/2022, instituído pela Emenda constitucional n. 123, de 14 de julho de 
2022. Programa: 23588020220001 - Gratuidade Ec 123/22. condicionantes: 
aporte dos recursos onde ocorra serviços regulares em operação de trans-
porte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. aplicação dos 
recursos exclusivamente para auxiliar no custeio ao direito previsto no § 2º 
do art. 230 da constituição federal. o poder delegante será responsável pelo 
uso e pela distribuição dos recursos aos prestadores e observará a premissa 
de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte 
público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária. Os beneficiários deve-
rão apresentar relatório de Gestão final e prestação de contas na forma esta-
belecida na Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira. 
Os beneficiários autorizam a União solicitar à instituição financeira albergante 
a devolução imediata, para a conta Única do Tesouro Nacional, dos saldos 
remanescentes da conta corrente específica do instrumento. Os entes federa-
dos darão publicidade ao inteiro teor do Termo de adesão assinado, por meio 

do Diário Oficial ou em outro meio de comunicação oficial. As movimentações 
de saída de recursos das contas bancárias poderão ser classificadas e identi-
ficadas e as informações a elas referentes serão disponibilizadas para fins de 
acompanhamento, prestação de contas e fiscalização. Os saldos financeiros 
ilegalmente aplicados serão restituídos à conta Única do Tesouro por meio 
da emissão e do pagamento de Guia de recolhimento da União atualizada 
conforme Portaria Interministerial que versa sobre a assistência financeira. Na 
hipótese de reprovação das prestações de contas, os beneficiários adotarão 
as medidas necessárias à recomposição de eventual dano ao erário, sem pre-
juízo da responsabilização dos operadores. data de assinatura: 11/10/2022. 
responsável: sebastião Miranda Filho.

Protocolo: 865050

eXtrato ao coNtrato Nº 489/2022-seVoP 
Processo administrativo nº 16.469/2022-PMM, autuado na modalidade 
coNcorrÊNcia dE PrEÇo Nº 016/2022-cEl/SEVoP, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGEHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM 
NoS BairroS KM07 E folHaS 01, 10, 12, 16, 17, 21, 28, 29, 35 e 34. 
Empresa: coNSTrUTora VlM lTda cNPJ nº 09.269.899/0001-17; Valor r$ 
2.105.866,24 (dois milhões, cento e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis re-
ais e vinte e quatro centavos). assinatura 07/10/2022, Vigência: 07/02/2024. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 488/2022-seVoP 
Processo administrativo nº 16.469/2022-PMM, autuado na modalidade 
coNcorrÊNcia dE PrEÇo Nº 016/2022-cEl/SEVoP, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGEHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM 
NoS BairroS da PaZ, aMaPa, JardiM ViTÓria, JardiM SÃo JÕao, JardiM 
BEla ViSTa, NoVo PlaNalTo, BElo HoriZoNTE, aGrÓPoliS do iNcra, 
NilTo MiraNda E caraJáS 1, 2 e 3 - NÚclEo cidadE NoVa, No MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa. Empresa: coNSTrUTora VlM lTda cNPJ nº 09.269.899/0001-
17; Valor r$ 2.976.876,02 (dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, oito-
centos e setenta e seis reais e dois centavos). assinatura 07/10/2022, Vigência: 
07/02/2024. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 494/2022-seVoP 
Processo administrativo nº 20.066/2022-PMM, autuado na modalidade 
ToMada dE PrEÇo Nº 049/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE TrEcHo da GalEria 
PlUVial dE coNcrETo arMado - GroTa criMiNoSa, Na TraVESSa da 
Br-222, NÚclEo NoVa MaraBá, MaraBá-Pa. Empresa: fGS coNSTrUTora 
E SErViÇoS lTda cNPJ nº 21.058.147/0001-02; Valor r$ 1.229.326,48 (um 
milhão, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta 
e oito centavos). assinatura 07/10/2022, Vigência: 07/05/2023. Fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 865051

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 084-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 19.799/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTÉrial MÉdico HoSPiTalar Para 
aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá/Pa. UaSG: 927495 
onde sagraram vencedoras as empresas: Jr lacErda MaTErial MÉdico 
HoSPiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 03.595.984/0001-99, vencedora 
dos itens: 21, 30, 31, 42, 44, 45, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 140, 183, 
184, 206, 207, 208, 209, 214, 218, 220, 239, 243, 247, 279, 281, 282, per-
fazendo o valor total de r$ 545.626,00 (Quinhentos e quarenta e cinco mil 
seiscentos e vinte e seis reais), f cardoSo E cia lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 146, 148, 176, 180, 182, 211, 
215, 217, 219, 274, 301 perfazendo o valor total de r$ 723.914,25 (Setecen-
tos e vinte e três mil novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), 
criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTacao iMPorTacao E EXPorTacao 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 05.003.408/0001-30, vencedora dos itens: 186, 
188, 190 perfazendo o valor total de r$ 546.217,50 (Quinhentos e quarenta 
e seis mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), NorTEMEd diS-
TriBUidora dE ProdUToS MEdicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
05.048.534/0001-01, vencedora dos itens: 58, 59, 60, 61, 62, 63, perfazen-
do o valor total de r$ 235.725,00 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e 
vinte e cinco reais), J. r coMErcio dE fioS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
07.370.983/0001-05, vencedora dos itens: 167, 223, 224, 226 perfazendo o 
valor total de r$ 33.669,00 (Trinta e três mil seiscentos e sessenta e nove 
reais), farMacEUTica diSTriBUidora lTda inscrita no cNPJ sob nº 
10.468.162/0001-02, vencedora dos itens: 04, 78 perfazendo o valor total de 
r$ 59.092,50 (cinquenta e nove mil noventa e dois reais e cinquenta centa-
vos), BdP BraSil diSTriBUidora dE ProdUToS oPME lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 10.960.950/0001-11, vencedora do item: 229 perfazendo o va-
lor total de r$ 15.000,00 (Quinze mil reais), l a dalla PorTa JUNior lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 11.145.401/0001-56, vencedora do item: 93 perfa-
zendo o valor total de r$ 100.537,50 (cem mil quinhentos e trinte e sete reais 
e cinquenta centavos), diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 11.888.791/0001-54, vencedora do item: 149 perfazendo o 
valor total de r$ 48.510,00 (Quarenta e oito mil quinhentos e dez reais), 
ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
16.647.278/0001-95, vencedora do item: 43, perfazendo o valor total de r$ 
4.312,50 (Quatro mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos), BraSil 
MEd carE iMPorTacao, EXPorTacao, coMErcio E diSTriBUicao lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 17.152.616/0001-80, vencedora do item: 225 perfa-
zendo o valor total de r$ 14.013,00 (Quatorze mil treze reais), SalUTE diS-
TriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda inscrita 
no cNPJ sob nº 18.606.861/0001-83, vencedora dos itens: 09, 39, 98, 143, 
161, 171, 178, 213, 280 perfazendo o valor total de r$ 1.412.152,50 (Um 
milhão quatrocentos e doze mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos), alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 21.581.445/0001-82, vencedora dos itens: 11 perfazendo o va-
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lor total de r$ 1.440,00 (Mil quatrocentos e quarenta reais), M N S da coSTa 
Parriao inscrita no cNPJ sob nº 22.979.942/0001-04, vencedora dos itens: 
02, 03, 08, 10, 20, 27, 28, 40, 41, 68, 72, 74, 75, 76, 79, 99, 142 perfazendo 
o valor total de r$ 832.071,50 (oitocentos e trinta e dois mil setenta e um 
reais e cinquenta centavos), P G liMa coM EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
23.493.764/0001-61, vencedora dos itens: 173, 174 perfazendo o valor total 
de r$ 9.216,00 (Nove mil duzentos e dezesseis reais), iNSTrUMEd iNSTrU-
MENToS MEdicoS HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
24.626.549/0001-54, vencedora dos itens: 06, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 46, 64, 
67, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 150, 151, 152, 
154, 157, 160, 163, 164, 165, 172, 175, 177, 199, 200, 202, 235, 238, 240, 
246, 248, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 262, 285, 286, 287, 294, 295, 299  
perfazendo o valor total de r$ 535.888,00 (Quinhentos e trinta e cinco mil 
oitocentos e oitenta e oito reais), M MEd coMErcial dE MEdicaMENToS E 
ProdUToS HoSPiTalarES - EirEli inscrita no cNPJ sob nº 28.387.424/0001-
70, vencedora dos itens: 16, 17, 48, 56, 57, 65, 66, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 
104, 105, 106, 145, 159, 162, 179, 205, 221, 228, 230, 231, 241, 275, 289 
e 300 perfazendo o valor total de r$ 802.701,16 (oitocentos e dois mil sete-
centos e um reais dezesseis centavos), 3MEd diSTriBUidora dE MEdica-
MENToS lTda. inscrita no cNPJ sob nº 29.043.834/0001-66, vencedora dos 
itens: 267 e 268 perfazendo o valor total de r$ 27.732,00 (Vinte e sete mil 
setecentos e trinta e dois reais), aMaZoN MEdical carE EirEli inscrita no 
cNPJ sob nº 29.187.032/0001-20, vencedora dos itens: 80 e 227 perfazendo 
o valor total de r$ 21.131,40 (Vinte e um mil cento e trinta e um reais qua-
renta centavos), MaGNa iNdUSTria dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 29.791.821/0001-75, vencedora do item: 168 perfa-
zendo o valor total de r$ 6.468,00 (Seis mil quatrocentos e sessenta e oito 
reais), Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS EirEli inscri-
ta no cNPJ sob nº 30.571.825/0001-27, vencedora dos itens: 01, 05, 07, 18, 
22, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 69, 70, 71, 73, 77, 
81, 83, 85, 86, 91, 92, 101, 113, 114, 147, 155, 156, 158, 169, 170, 181, 
185, 201, 203, 210, 212, 216, 232, 233, 234, 236, 249, 253, 258, 261, 263, 
264, 265, 283, 284, 288, 291, 292, 296, 297 e 298 perfazendo o valor total 
de r$ 478.302,38 (Quatrocentos e setenta e oito mil trezentos e dois reais 
trinta e oito centavos), BraSil MEd iMPorTacao E EXPorTacao lTda ins-
crita no cNPJ sob nº 31.282.018/0001-57, vencedora dos itens: 54 e 55 
perfazendo o valor total de r$ 90.300,00 (Noventa mil trezentos reais), JBl 
SErVicoS E diSTriBUidora dE MaTErial MEdico HoSPiTalar lTda ins-
crita no cNPJ sob nº 31.636.399/0001-25, vencedora dos itens: 195 e 204, 
perfazendo o valor total de r$ 7.080,00 (Sete mil e oitenta reais), dElca 
arTiGoS MEdicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 31.940.808/0001-82, ven-
cedora do item: 302 perfazendo o valor total de r$ 8.187,50 (oito mil cento 
e oitenta e sete reais cinquenta centavos), liciTaTradE SErVico, coMEr-
cio E iMPorTacao lTda inscrita no cNPJ sob nº 32.258.056/0001-37, ven-
cedora do item: 166 perfazendo o valor total de r$ 19.332,00 (dezenove mil 
trezentos e trinta e dois reais), NoEM MEdical iMPorTacao E EXPorTacao 
dE ProdUToS MEdicoS-HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 
32.737.279/0001-87, vencedora do item: 19 perfazendo o valor total de r$ 
848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais), UNiao SUl coMErcial dE ar-
TiGoS da SaUdE lTda inscrita no cNPJ sob nº 33.851.567/0001-20, vence-
dora do item: 94, perfazendo o valor total de r$ 42.455,0000 (Quarenta e 
dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), r. c. diEGo dE SoUZa & dE 
PaUla lTda inscrita no cNPJ sob nº 35.473.398/0001-68, vencedora do 
item: 245, perfazendo o valor total de r$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos 
reais), HiPErfar MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS lTda inscrita 
no cNPJ sob nº 36.028.477/0001-22, vencedora dos itens: 112, 115, 116, 
196, 197, 198, 222, 237, 242, 244, 250, 251, 252, 266, 269, 270, 271, 276, 
277, 278, 290 e 293 perfazendo o valor total de r$ 65.077,50 (Sessenta e 
cinco mil setenta e sete reais cinquenta centavos), diSTriBUiMEd - diSTri-
BUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
37.070.092/0001-96, vencedora dos itens: 272 e 273 perfazendo o valor to-
tal de r$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte e oito reais), GTMEd diSTri-
BUidora dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS HoSPiTalarES E odoNToloGi-
coSlTd inscrita no cNPJ sob nº 39.707.683/0001-57, vencedora do itens: 
144, 187, 189, 191, 192, 193, 194 perfazendo o valor total de r$ 293.195,00 
(duzentos e noventa e três mil cento e noventa e cinco reais), alTErNaTiVa 
diSTriBUidora HoSPiTalar lTda inscrita no cNPJ sob nº 43.556.958/0001-
76, vencedora dos itens: 95, 96 e 97 perfazendo o valor total de r$ 13.948,00 
(Treze mil novecentos e quarenta e oito reais), Bio MEd ProdUToS MEdicoS 
E HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 93.248.979/0001-00, vence-
dora dos itens: 47 e 53 perfazendo o valor total de r$ 334.425,00 (Trezentos 
e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), pelo que HoMoloGo 
o resultado. Marabá 17/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 865052

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 109/2022-cPL/PMM

Processo Nº 26.812/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 01/11/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto aQUiSiÇÕES dE EQUiPaMENToS E MaTE-
riaiS MÉdico Para o cENTro dE rEfErÊNcia iNTEGrada da SaÚdE da 
MUlHEr - criSMU, E aQUiSiÇÃo dE 01 TErMoNEBUliZador K-2 UBV-T 
VEicUlar Para ENdEMiaS. UaSG: 927495.  Íntegra do Edital no site: ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício 
Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-sub-
solo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 
3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 17/10/2022. aN-
toNia Barroso Mota GoMes - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 
831/2022-GP.

Protocolo: 865054

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PALESTINA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Palestina do Pará, comunica aos interessados que realizará 
no dia 28/10/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modali-
dade Pregão Eletrônico PE - 033/2022-PMPP, tipo Menor Preço por item com 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de um veiculo PicK UP, 
cabine dupla, flex - aut. ZEro KM, BraNca, para atender as necessidades 
da câmara Municipal de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível no 
sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência (www.
palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cpl-
palestinadopara@hotmail.com.
o Município de Palestina do Pará, comunica aos interessados que realizará 
no dia 28/10/2022 às 09h:00min (horário de Brasília), licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico PE - 034/2022-PMPP SrP, tipo Menor Preço por item com 
objeto: registro de preço para fornecimento de material permanente desti-
nado a Suprir as Necessidades do Município de Palestina do Pará/Pa. o edital 
estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da 
Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de licitações do TcM-
Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.
o Município de Palestina do Pará, comunica aos interessados que realizará 
no dia 28/10/2022 às 14h:00min (horário de Brasília), licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico PE - 035/2022-PMPP SrP, tipo Menor Preço por item com 
objeto: registro de preço para prestação de serviço de limpeza, manutenção 
preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionado do Município de Palesti-
na do Pará/Pa. o edital estará disponível no sítio do www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, Portal da Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mu-
ral de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.
o Município de Palestina do Pará, comunica aos interessados que realizará 
no dia 03/11/2022 às 08h:00min (horário de Brasília), licitação na modalida-
de Pregão Presencial PP - 001/2022-fMS SrP, tipo Menor Preço por item com 
objeto: registro de preço para eventual locação de caminhões, máquinas e 
veículos, destinados às necessidades dos fundos, Secretarias e da Prefeitura 
Municipal de Palestina do Pará/Pa. o edital estará disponível na sala de licita-
ções, prédio da prefeitura, no Portal da Transparência (www.palestinadopara.
pa.gov.br), no Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail: cplpalestinadopa-
ra@hotmail.com. Maykon david costa Ferreira-Pregoeiro.

Protocolo: 865060

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00069 

objeto: contratação de serviços especializados em transporte escolar, para 
transportar alunos residentes em diversos bairros das zonas Urbana e rural 
do Município, até as Escolas da rede Municipal de Ensino. data de abertura: 
04/11/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 18/10/2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. 
Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 865062

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato
PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022 - FMs - srP
PreFeitUra MUNiciPaL de PaU d´arco - Pa

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao PrEGÃo ElETroNico Nº 021/2022 
- fMS - SrP, Processo n° 031.2022, objeto. rEGiSTro dE PrEÇo ViSaN-
do fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMEN-
To dE MaTErial odoNTolÓGico ‘’SaUdE BUcal’’, ViSaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE 
PaU d´arco - Pa, conforme Edital e seus anexos; Homologado as empre-
sas: EMiGE MaTEriaiS odoNTolÓGicoS lTda inscrita no cNPJ sob o nº 
71.505.564/0001 - 24, vencedora dos itens no valor total de r$ 85.893,45 
(oitenta e cinco Mil e oitocentos e Noventa e Três reais e Quarenta e cinco 
centavos) e dENTal rEdENcao coM. dE Prod. odoNTolGicoS lTda ins-
crita no cNPJ sob o nº 11.670.904/0001 - 40, vencedora dos itens no valor 
total de r$ 150.720,40 (cento e cinquenta Mil e Setecentos e Vinte reais e 
Quarenta Centavos). Pelo que HOMOLOGO o resultado final. Pau D´arco - PA, 
07/10/2022, cLeidsoN Ferreira cHaVes - secretário Municipal de 
saúde de Pau d´arco - Pa.
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº a2022024 - FMs. origem: referente ao PrE-
GÃo ElETroNico Nº 021/2022 - fMS - SrP, Processo n° 031.2022, ob-
jeto. rEGiSTro dE PrEÇo ViSaNdo fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE MaTErial odoNTolÓGico ‘’SaUdE 
BUcal’’, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE PaU d´arco - Pa, conforme Edital e seus ane-
xos; Homologado as empresas: EMiGE MaTEriaiS odoNTolÓGicoS lTda 
inscrita no cNPJ sob o nº 71.505.564/0001 - 24, vencedora dos itens no valor 
total de r$ 85.893,45 (oitenta e cinco Mil e oitocentos e Noventa e Três reais 
e Quarenta e cinco centavos) e dENTal rEdENcao coM. dE Prod. odoN-
TolGicoS lTda inscrita no cNPJ sob o nº 11.670.904/0001 - 40, vencedora 
dos itens no valor total de r$ 150.720,40 (cento e cinquenta Mil e Setecentos 
e Vinte reais e Quarenta centavos). Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal 
de Saúde Pau d´arco - Pa. Vigência: 12 meses. assinatura: 14/10/2022. 
cLeidsoN Ferreira cHaVes - secretário Municipal de saúde de Pau 
d´arco - Pa. PaU d’arco - Pa, 18 de outubro de 2022.

Protocolo: 865063

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEIXE-BOI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PeiXe-Boi
eXtrato de coNtrato. Processo Nº 026/2022 

esPÉcie: contrato nº 029/2022. concorrência nº 001/2022 c. Partes: Prefeitu-
ra Municipal de Peixe-Boi/Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.149.158/0001-41 
e a empresa Pereira & Teixeira construções civis e reformas em Geral ltda; 
cNPJ n° 14.766.355/0001-09. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para Pres-
tação dos Serviços de reforma Na E.E.E.f.M Professor Jonathas Pontes athias 
no Município de Peixe Boi - Pará. Valor Total: r$ 4.815.259,87 (quatro milhões, 
oitocentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta sete cen-
tavos). Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. data de assinatura: 17/10/2022. 
fundamento: lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes. João Pereira da 
silva Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 865064

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 4º Termo aditivo ao contrato nº 20210207. contratante Prefeitu-
ra Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: W r P Mar-
QUES EirEli cNPJ 22.814.959/0001-01. objeto do contrato: contratação de 
Empresa Para Executar a construção de Muro do Estadio Municipal d E Placas: 
alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos do 
art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência28 de agosto de 2022 até 31 de outu-
bro de 2022. data de assinatura 12 de agosto de 2022. dotação orçamentária: 
1514.278120781.1.023 implantação e modernização infra- estrutura esportiva 
Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. ordenador respon-
sável: Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal

Protocolo: 865066

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de coNtratos. contrato nº 20220221

origem: chamada Publica 005/2022. contratante: fundo Municipal de 
Saúde de Placas 12.566.342/0001-52. contratada (o) alberto Suarez Porras 
inscrito sob o nº cpf 093.955.831-93. objeto: credenciamento de Médicos 
Para realizar Plantões Médicos destinados aos atendimentos, a Serem rea-
lizados na Unidade Básica de Saúde (Hora) Vigência: 14 de outubro de 2022 
Extinguindo-se em 14 de outubro de 2023; data da assinatura: 14/10/2022. 
Gilberto Bianor dos santos Paiva - secretario de saude.

coNtrato Nº 20220223 
origem: Pregão eletronico 026/2022 contratante: fundo Municipal de 
Saúde de Placas 12.566.342/0001-52. contratada (o) Martins e Santos co-
mercio de combustivel Eireli - Me cpnj 14.469.809/0001-71. objeto: contra-
tação de Empresa Especializada no fornecimento de combustível Para Suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Vigência: 14 de outubro 
de 2022 Extinguindo-Se Em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 
14 de outubro de 2022. Gilberto Bianor dos santos Paiva - secretario 
de saude.

Protocolo: 865067

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220071. contratante: fundo 
Municipal de Educação cNPJ 28.558.407/0001-58. contratada (o) Print Midia 
comunicação Visual Eirelli - Meb cnpj 18.457.557/0001-11. objeto: Servi-
ços de Fornecimento de Material Gráfico para atender as Necessidades do 
fundeb. alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos termos 
do art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá 
um acréscimo de r$ 76.781,25 (setenta e seis mil setecentos e oitenta e um 
reais e vinte e cinco centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto 
o valor do contrato que era de r$ 486.075,24 (quatrocentos e oitenta e seis 
mil setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) passara a ser de  r$ 
562.856,49(quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e seis 
reais e quarenta e nove centavos), 29 de setembro  2022.

esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20220072. contratante: fun-
do de Manut. E desenv. do Ensino da Educ. Básica cNPJ 28.558.407/0001-
58. contratada (o) Print Midia comunicação Visual Eirelli - Meb cNPJ 
18.457.557/0001-11. Objeto: Serviços de Fornecimento de Material gráfico 
para atender as necessidades do fundeb. alteração: aumento de quantidade 
do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, 
com tudo o valor contratual sofrerá um acréscimo de r$ 179.156,25 (cen-
to e setenta e nove mil cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) 
devido ao aumento na quantidade, portanto o valor do contrato que era r$ 
1.146,883,34 (um milhão cento e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e 
três reais e trinta e quatro centavos)passara a ser de  r$ 1.326.039,59(um 
milhão trezentos e vinte e seis mil trinta e nove reais e cinquenta e nove cen-
tavos), 29 de setembro  2022. ana Patricia Galucio de sousa - secretaria 
de educação.

Protocolo: 865068

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

retiFicaÇÃo de PUBLicaÇÃo
Na publicação do ioePa nº 35.149 de 13/10/2022, página 103 EXTra-
To dE coNTraTo da diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 0/2022-112 fMaS - onde 
se lê: Valor total de r$ 5.303,66 Leia-se: Valor total de r$ 5.330,66.

Protocolo: 865069

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 001/2022-tp/seMiNFra 
a secretaria Municipal de infraestrutura - seMiNFra da Prefeitura de 
rurópolis/Pará, torna pública a adjudicação e Homologação do resultado 
do ToMada dE PrEÇo Nº 001/2022-TP/SEMiNfra, objeto: contratação de 
Empresa Para aquisição de Motores/Bomba/roçadeiras/compressor, Equipa-
mentos, e Utensílios Hidráulicos ferramentas e acessórios, Para atender as 
Necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura do Município de ru-
rópolis, com objetivo de construção, Manutenção e conservação de Prédios 
Públicos, logradouros Municipais e comunidades rurais, lavrado em favor da 
Empresa: agropeças oeste ltda - Epp, (cNPJ: 01.343.564/0001-90), vence-
dora no valor: r$ 510.967,80 (quinhentos e dez mil, novecentos e sessenta e 
sete reais e oitenta centavos). Joselino Padilha - Prefeito.

Protocolo: 865070

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de terMo aditiVo. 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 008.01/2021TP/SEMEcd. fun-
damento legal: artigo 65, inciso ii, aliena “b”, § 1º da lei 8.666/93. Par-
tes: Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação de 
ruropolis - fundeb e H. E. construtora ltda, inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o 
nº 07.225.822/0001-10. objeto: É objeto deste aditivo o acréscimo de 
31,04427% do valor do contrato de contratação de empresa especializada em 
construção civil/execução de obra de reforma e ampliação da escola municipal 
de ens. fundamental o mundo da criança. totalizando com 1.246,11 m² de 
área construída coberta e reformada. Valor aditivado: fica aditado o contrato 
nº 008.01/2021atendendo aos limites prescritos pelo § 1º do artigo 65 da lei 
8.666/93, em 31,04427% do valor de r$ 1.263.839,06(um milhão, duzentos 
e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos) para 
r$ 1.656.182,2 (um milhão, e seiscentos e cinquenta e seis mil cento e oi-
tenta e dois reais e dois centavos), totalizando o presente aditivo o valor de 
r$ 392.349,64.(trezentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos). celebrado: 17 de outubro de 2022. sig-
natários: Jurandir Ferreira Vieira, secretário Municipal de educação, e 
Hélito Barbosa da silva representante Legal da empresa.

Protocolo: 865072

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
errata

toMada de PreÇos Nº 2/2022-1609001-tP-PMsat, visando a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE coNS-
TrUÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS No MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
Prefeitura informa que no dia 07 de outubro de 2022 na Edição 35.145, na 
pag. 130, por equivoco foram digitados alguns dados incorretos.
onde se Lê: a realizar-se através do sítio http://www.bllcompras.com.
Leia-se: a realizar-se na Sala da comissão Permanente de licitação, Praça 
alcides Paranhos, Nº 17 - centro - Santo antônio do Tauá/Pa.

Protocolo: 865074
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-37/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitu-
ra Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma 
Eletrônico SrP, tipo Menor Preço, por loTE, em Sessão Pública Eletrônica a 
partir das 08h00min (oito horas) (horário de Brasília- df) do dia 31/10/2022, 
através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: registro de 
preços para aquisições futuras e parceladas de peças para Veículos leves, 
utilitários e Ônibus, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
São domingos do araguaia Pará, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, 
lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro 
de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Portal da Transparência do Município de São domingos do ara-
guaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de licitações - TcM/
Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
São domingos do araguaia - Pa, 17 de outubro de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-38/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Ele-
trônico, tipo Menor Preço, por iTEM, em Sessão Pública Eletrônica a partir 
das 14h00min (quartoze horas) (horário de Brasília- df) do dia 31/10/2022, 
através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: contratação 
de empresa para aquisição de insumos e serviços para fomento às ações de 
assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa territórios  sus-
tentáveis, no Município de São domingos do araguaia, conforme convênio 
nº 34/2022-SEDAP, processo nº 2022/429743, firmado com a secretaria de 
estado de desenvolvimento agropecuário e da pesca - SEdaP, nos termos 
da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 
10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Muni-
cípio de São domingos do araguaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.pa.gov.
br , Mural de licitações - TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: www.por-
taldecompraspublicas.com.br. São domingos do araguaia - Pa, 17 de outubro 
de 2022. Janelma alves da silva-Pregoeira.

Protocolo: 865076

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo GeraLdo do araGUaia

PreGÃo eLetrÔNico Nº. 9/2022-030
objeto: reGistro de PreÇos para futura e eventual aquisição de Kits 
cestas básicas, kits limpeza, kits higiene pessoal, kits dormitório e colchões de 
solteiro. Tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: aberto/fechado. data, 
Hora, local: 01/11/2022 às 09h00min (horário de Brasília-df). Edital dispo-
nível para download no portal da transparência de São Geraldo do araguaia/
Pa, http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, site: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. informações: Sala da cPl/PMSaGa - avenida antônio Nonato 
Pedrosa nº 324, Vila administrativa - São Geraldo do araguaia-Pa. Telefone: 
(94) 99231 2699, das 08:00h as 14:00h ou pelo e-mail: licitacaosaga@gmail.
com. São Geraldo do araguaia - Pa, 17 de outubro de 2022. Pregoeiro - adir 
carrafa - cPL - PMsaGa.

eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo
terMo aditiVo 001

ct: 20220181. Processo: tomada de Preços n. 2/2022-001, objeto: con-
tratação de empresa para recuperação de estradas vicinais, zona rural, Muni-
cípio de São Geraldo do araguaia. contratada (o): campina Engenharia Eireli, 
contratante: Prefeitura Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. Prazo de execu-
ção: (120) dias, Prazo aditado (90) dias, Prazo final 21.12.2022. fundamento 
legal art. 57, inciso ii, § 1º da lei 8.666/93 e posteriores alterações. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 20 de setembro de 2022, ordenador (a) de des-
pesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 865078

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

NotiFicaÇÃo eXtraJUdiciaL 
Por este instrumento, o MUNicÍPio de sÃo JoÃo do araGUaia, 
estado do ParÁ, através de sua Prefeita Municipal, a EXMa. Sra. Mar-
cEllaNNE criSTiNa carNEiro SoBral, no uso de suas atribuições legais 
que lhe facultam e conferem a constituição federal, a lei orgânica Municipal 
e orientações do Tribunal de contas da União e fNdE, e coNSidEraNdo que 
não foram deixadas documentações contábeis na sede da Prefeitura Munici-
pal pelo Ex- Prefeito Municipal, Sr. João Neto alves Martins, que possibilitem 
a prestação de contas dos repasses relativos ao Termo de compromisso nº 
29816 (Processo nº 23400.003623/2014-31). coNSidEraNdo a necessida-
de de prestação de contas, sob pena do Município de São João do araguaia 
ser negativado no cadiN. coNSidEraNdo que os documentos e gastos pú-
blicos pertencem ao arquivo público municipal de São João do araguaia/Pa. 
NoTifica o Senhor JoÃo NETo alVES MarTiNS, Ex Prefeito de São Joao 
do araguaia, para no improrrogável prazo de 03(três) dias, contados a par-
tir da publicação desta, proceder a entrega dos docUMENToS oriGiNaiS e 
informações a fim de viabilizar a prestação de contas dos repasses relativos 
ao Termo de compromisso nº 29816 (Processo nº 23400.003623/2014-31), 
devendo as mesmas serem entregues no gabinete da Prefeitura de São João 
do araguaia, no horário de 08 às 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal 
de São João do araguaia, Praça José Martins ferreira, centro, São João do 
araguaia/Pará, conforme relação abaixo: 1. Processos licitatórios; 2. Notas 
fiscais; 3. relação de contas Bancárias e aplicações financeiras; 4. contra-
tos, documentos de despesas, compostas de notas de Empenho, notas de 
Liquidação, Notas de pagamento e os comprovantes de despesas (nota fiscal, 
recibo, folha de pagamento e demais documentações e informações necessá-
rias à prestação de contas; os documentos que não atenderem as exigências, 
considerados irregulares, imprecisos, ilegíveis e imprestáveis para sua utiliza-
ção pública, serão considerados como não recebidos, e acarretará na adoção 
de medidas administrativas e judiciais cabíveis. São João do araguaia/Pa, em 
28 de setembro de 2022. MarceLLaNNe cristiNa carNeiro soBraL 
Prefeita Municipal de são João do araguaia/Pa.

Protocolo: 865079

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.028-fme srP

o Fundo Municipal de educação de são João do araguaia-Pá, comu-
nica aos interessados que realizará no dia 28/10/2022, às 08:10h (horário 
de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.028-fME 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para 
fUTUra aQUiSicao dE GENEroS aliMENTicioS EM fUNcao da MaNU-
TENcao do ProGraMa NacioNal dE aliMENTacao EScolar- PNaE dE 
SÃo JoÃo do araGUaia. o edital estará disponível no sítio do https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e https://
saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.029-fme srP

o Fundo Municipal de educação de são João do araguaia-Pá, comu-
nica aos interessados que realizará no dia 28/10/2022, às 09:10h (horário 
de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.029-fME 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: ata de registro de Preços para futura 
contratação de Serviços de Transporte Escolar em função da Manutenção do 
Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar PNaTE de São João do ara-
guaia/Pa. o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e https://saojoaodoaraguaia.
pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.030-pmsja srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 28/10/2022, às 10:10h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.030-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEcoS Para fUTUra 
aQUiSicao dE áGUa, GaS GlP 13KG E VaSilHaME GlP 13KG, Para aTEN-
dEr oS fUNdoS MUNiciPaiS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
Sao Joao do araGUaia- Pa. o edital estará disponível no sítio do https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e ht-
tps://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.031-pmsja srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 28/10/2022, às 10:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.031-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTUra 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE Vi-
droS E ESQUadriaS EM GEral coM MÃo dE oBra iNclUSo, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES doS fUNdoS, SEcrETariaS, E PrEfEiTUra MU-
NiciPal SÃo JoÃo do araGUaia/Pa. o edital estará disponível no sítio do 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa 
e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.032-pmsja srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 28/10/2022, às 10:50h (horário de Brasí-
lia), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.032-PMSJa SrP, 
tipo Maior dEScoNTo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro 
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dE PrEco Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo coNTiNUado Na EMiSSÃo dE BilHETES dE PaS-
SaGENS aÉrEaS dE TodaS aS coMPaNHiaS dE TraNSPorTE aÉrEo EM 
TrEcHoS NacioNaiS, iNclUiNdo rESErVa, EMiSSÃo, TraNSfErÊNcia, 
MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo, caNcElaMENTo E rEEMBolSo, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES doS fUNdoS, SEcrETariaS, E PrEfEiTUra MUNiciPal 
SÃo JoÃo do araGUaia/Pa. o edital estará disponível no sítio do https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e ht-
tps://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2022.033-fms

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 28/10/2022, às 11:10h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.033-fMS, tipo menor 
preço por item, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE UlTraSSoNoGrafia E laUdoS, Para aTEN-
dEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo JoÃo do araGUaia. 
o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/. ronis da silva amorim- Pregoeiro.

Protocolo: 865081

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL
aViso de ProrroGaÇÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna público a prorrogação 
do Pregão Eletrônico SrP nº 054/2022 cujo objeto é a registro de preço 
para futura e eventual aquisição de refeições prontas acondicionadas em em-
balagens tipo marmitex, objetivando atender as necessidades da prefeitura, 
secretarias e fundos municipais de são Miguel do Guamá/Pará, pelo princípio 
da conveniência e da oportunidade. a nova data da sessão de recebimento 
das propostas, análise e julgamento será em 21/10/2022 às 14:00 horas, 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal 
TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça 
licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

edUardo saMPaio GoMes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 865082

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
aViso de retiFicaÇÃo

Na PUBLicaÇÃo do decreto de 28 de seteMBro de 2022, pu-
blicado no diÁrio oFiciaL do estado, em 29/09/2022, ediÇÃo 
Nº 35.134, página nº 146, foram digitados alguns dados incorretos, onde 
se lê: “decreta: art.1º ficam convocados os candidatos, abaixo descrimi-
nados, aprovados no concurso Público nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de 
Tomé-açu para apresentação de documentos pessoais, realização de inspeção 
médica e avaliação psicológica conforme decisão judicial:

carGo: 102 - eNFerMeiro (sede)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
16 10.192 aNa KEdMa corrEa PiNHEiro claSSif.

carGo: 109 - ProF Ns / edUcaÇÃo iNFaNtiL (sede)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
78   686 PaTricia GoiS MorEira claSSif.

carGo: 112 - ProF Ns / edUcaÇÃo iNFaNtiL (caNiNdÉ)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo

31   4.491 aNToNio rafaEl fariaS da 
coSTa claSSif.

46   3.128 lEidiaNE da SilVa dE SoUZa claSSif.

carGo: 126 - ProFessor de MateMÁtica (caNiNdÉ)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
04   10.338 Jacira corrEa Garcia claSSif.

carGo: 130 - ProFessor de edUcaÇÃo FÍsica (caNiNdÉ)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
07   5.277 HEiTor caSTro raMoS claSSif.

carGo: 136 - aUXiLiar adMiNistratiVo

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
117 2.395 PaTricia doS rEiS SilVa claSSif.
137   10.958 MaTEUS fErrEira lEÃo claSSif.

carGo: 143 - aPoio oPeracioNaL

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
136 3.880 EMErSoN rodriGUES SaNTaNa claSSif.
139 10.323 SHEila Maria SilVa corrEa claSSif.
142   2.846 aNdErSoN SilVa da SilVa claSSif.
143 109 rUTYNaldo BarBoSa da SilVa claSSif.
144   2.564 daNiEla aSSUNcao riBEiro claSSif.
152   2.248 BrUNo MoNTEiro da SilVa claSSif.
153   3.885 JEfErSoN SHoJi SiMao claSSif.
158   2.491 fraNciSco caldaS Baia filHo claSSif.
200   3.108 áUrEa NaTália da SilVa GoMES claSSif.
204   5.245 lEoNaY riBEiro MaciEl claSSif.
220 8.246 lEoNilSoN dE MElo alMEida claSSif.
232   4.215 JEcilENE MENdES oliVEira claSSif.
265   7.028 HElENa criSTiNa SoUTo MorEira claSSif.

carGo: 144 - aUXiLiar de serViÇos Gerais 

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
211 7.711 iZaBEl do Socorro dE oliVEira PErEira claSSif.
223   6.344 lUciaNa SaNToS da SilVa claSSif.
279   8.436 KaYla KaYlaNE aBrEU doS SaNToS claSSif.

carGo: 150 - serVeNte (sede)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
21   6.757 ValdElicE dE oliVEira lEiTao claSSif.

carGo: 151 - serVeNte (QUatro Bocas)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
25 1.516 arTENiZE dE aQUiNo MaciEl claSSif.
26   9.263 NaZarE aSSUNcao dE SoUZa claSSif.

carGo: 157 - serVeNte (Pa 140)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
07 6.291 fraNciSca clEiciaNE doS SaNToS SalES claSSif.

carGo: 158 - serVeNte (rio toMÉ-aÇU)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
07   2.142 fErNaNda KaroliNa BENTES dE liMa claSSif.

”, leia-se “decreta: art.1º ficam convocados os candidatos, abaixo descri-
minados, aprovados no concurso Público nº 001/2019 da Prefeitura Municipal 
de Tomé-açu para apresentação de documentos pessoais, realização de ins-
peção médica e avaliação psicológica conforme decisão judicial:

carGo: 102 - eNFerMeiro (sede)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
14   1.120 NaTalia do NaSciMENTo GoMES claSSif.
16 10.192 aNa KEdMa corrEa PiNHEiro claSSif.

carGo: 109 - ProF Ns / edUcaÇÃo iNFaNtiL (sede)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
59 4.692 JaiME alESSaNdro dE SoUZa rocHa claSSif
78   686 PaTricia GoiS MorEira claSSif.

carGo: 112 - ProF Ns / edUcaÇÃo iNFaNtiL (caNiNdÉ)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
31   4.491 aNToNio rafaEl fariaS da coSTa claSSif.
46   3.128 lEidiaNE da SilVa dE SoUZa claSSif.

carGo: 126 - ProFessor de MateMÁtica (caNiNdÉ)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
04   10.338 Jacira corrEa Garcia claSSif.

carGo: 130 - ProFessor de edUcaÇÃo FÍsica (caNiNdÉ)

coLoc. iNscr. NoMe sitUaÇÃo
07   5.277 HEiTor caSTro raMoS claSSif.

carGo: 136 - aUXiLiar adMiNistratiVo

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
117 2.395 PaTricia doS rEiS SilVa claSSif.
137   10.958 MaTEUS fErrEira lEÃo claSSif.
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carGo: 143 - aPoio oPeracioNaL

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
136 3.880 EMErSoN rodriGUES SaNTaNa claSSif.
139 10.323 SHEila Maria SilVa corrEa claSSif.
142   2.846 aNdErSoN SilVa da SilVa claSSif.
143 109 rUTYNaldo BarBoSa da SilVa claSSif.
144   2.564 daNiEla aSSUNcao riBEiro claSSif.
152   2.248 BrUNo MoNTEiro da SilVa claSSif.
153   3.885 JEfErSoN SHoJi SiMao claSSif.
158   2.491 fraNciSco caldaS Baia filHo claSSif.
200   3.108 áUrEa NaTália da SilVa GoMES claSSif.
204   5.245 lEoNaY riBEiro MaciEl claSSif.
220 8.246 lEoNilSoN dE MElo alMEida claSSif.
232   4.215 JEcilENE MENdES oliVEira claSSif.
265   7.028 HElENa criSTiNa SoUTo MorEira claSSif.

carGo: 144 - aUXiLiar de serViÇos Gerais 

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
211 7.711 iZaBEl do Socorro dE oliVEira PErEira claSSif.
223   6.344 lUciaNa SaNToS da SilVa claSSif.
279   8.436 KaYla KaYlaNE aBrEU doS SaNToS claSSif.

carGo: 150 - serVeNte (sede)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
21   6.757 ValdElicE dE oliVEira lEiTao claSSif.

carGo: 151 - serVeNte (QUatro Bocas)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
25 1.516 arTENiZE dE aQUiNo MaciEl claSSif.
26   9.263 NaZarE aSSUNcao dE SoUZa claSSif.

carGo: 153 - serVeNte (caNiNdÉ)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
26   7.756 doMiNGaS GUEdES liMa claSSif.

carGo: 157 - serVeNte (Pa 140)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
07 6.291 fraNciSca clEiciaNE doS SaNToS SalES claSSif.

carGo: 158 - serVeNte (rio toMÉ-aÇU)

coLoc. iNscr NoMe sitUaÇÃo
07   2.142 fErNaNda KaroliNa BENTES dE liMa claSSif.

”, no mais, o restante do aviso permanece inalterado. carLos aNtÔNio 
Vieira - Prefeito.

Protocolo: 865084

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-075FMs

o Município de tUcUMÃ, através da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 28 de outubro de 2022, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
Nº 9/2022-075fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo aQUiSiÇÃo dE BalaN-
ÇaS MEcÂNicaS Para aTENdEr aS dEMaNdaS SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 17 de outubro de 2022. 
iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 865086

aViso de ratiFicaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo

ModaLidade: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2022-029FMs 
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MEdicaMENToS, coMPrEENdENdo 
(aTENolol 50MG, cEfalEXiNa 500MG, iBUProfENo 300MG, cloridraTo 
dE METforMiNa 850MG, cloridraTo dE METocloPraNida 10MG, ME-
TroNidaZol 250MG, oMEPraZol 20MG, SUcciNaTo SÓdico dE Hidro-
corTiSoNa 500MG, cloridraTo dE clorProMaZiNa 100MG, alPraZo-
laM 1MG, carBaMaZEPiNa 200MG, diaZEPaM 5MG E cloridraTo dE SEr-

TraliNa 50MG) Para aTENdEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE TUcUMÃ-Pa.contratada: florESTa coMÉrcio dE arTiGoS dE 
PErfUMaria lTda-EPP, com o valor total de r$ 9.191,32(Nove Mil, cento e 
Noventa e Um reais e Trinta e dois centavos), HM cirUrGica lTda, com 
o valor total de r$ 4.149,75(Quatro Mil, cento e Quarenta e Nove reais e 
Setenta e cinco centavos), alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, com o valor total de r$ 8.029,73(oito Mil, Vinte e Nove reais e Setenta 
e Três Centavos). Ratifico a Licitação amparada no art. 24, inciso X, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. tUcUMÃ - Pa, 20 de junho de 2022. reNata 
de araÚJo oLiVeira - Fundo Municipal de saúde.

Protocolo: 865088

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2022-00019 
coNTraTo Nº: 20229396 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; 
Valor ToTal: r$ - 666.954,80 (Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Nove-
centos e cinquenta e Quatro reais e oitenta centavos); coNTraTada: BiS 
coMÉrcio & SErViÇoS lTda; oBJETo: aquisição de medicamentos para 
atender a demanda do fundo Municipal de Saúde; ViGÊNcia: 13/10/2022 
à 30 /12/2022.

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2022-00013 
coNTraTo Nº: 20229397 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUca-
ÇÃo BáSica - fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 300.060,60 (Trezentos Mil, Ses-
senta reais e Sessenta centavos); coNTraTada: JUNior coNSTrUÇÃo E 
coMErcio SErViÇoS EirEli; oBJETo: aquisição de material de expediente 
para suprir a demanda fundo de desenv. da Educação Básica - fundeb; Vi-
GÊNcia: 13/10/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 865091

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 038/2022 - srP
o município de Viseu torna pública a Homologação do Pregão Eletrônico 
038/2022-SrP - Sistema de registro de Preço que visa à fatura e eventual 
contratação de empresa especializada na aquisição de 30.240 (Trinta Mil, 
duzentos e Quarenta) litros de Óleo diesel, S10, destinados a execução de 
serviços para a recuperação das estradas vicinais nos trechos: TrEcHo 01-
Br 308 a Boca da cibrasa, em uma extensão de 32 Km; totalizando 32.00 
km de serviços de recuperação de Estradas Vicinais. conforme convênio nº 
134/2022-SETraN. declarando Vencedor à empresa: aUTo PoSTo BraGaN-
ca coMErcio dE dEriVadoS dE PETrolEo lTda, cNPJ: 29.187.801/0003-
51. Sendo Valor global estimado de r$ 213.796,80. assinatura: 11 de outubro 
de 2022. Sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

eXtrato de ata de reGistro
ata de reGistro de PreÇo 378/2022/cPL  

PreGÃo eLetrÔNico 038/2022 - srP - Sistema de registro de preços 
que objetiva a futura e Eventual contratação de empresa especializada na 
aquisição de 30.240 (Trinta Mil, duzentos e Quarenta) litros de Óleo diesel, 
S10, destinados a execução de serviços para a recuperação das estradas vi-
cinais nos trechos: TrEcHo 01-Br 308 a Boca da cibrasa, em uma extensão 
de 32 Km; totalizando 32.00 km de serviços de recuperação de Estradas Vici-
nais. conforme convênio nº 134/2022-SETraN. declarando Vencedor a empre-
sa: aUTo PoSTo BraGaNca coMErcio dE dEriVadoS dE PETrolEo lTda, 
cNPJ: 29.187.801/0003-51. Valor r$ 213.796,80. Sendo valor global estimado 
de r$ 213.796,80. assinatura: 13 de outubro de 2022. Vigência: 12 meses.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico 038/2022 - srP

oBJeto: aquisição de 30.240 (Trinta Mil, duzentos e Quarenta) litros de 
Óleo diesel, S10, destinados a execução de serviços para a recuperação das 
estradas vicinais nos trechos: TrEcHo 01-Br 308 a Boca da cibrasa, em 
uma extensão de 32 Km; totalizando 32.00 km de serviços de recuperação 
de Estradas Vicinais. conforme convênio nº 134/2022-SETraN. contratante: 
Secretaria Municipal de administração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. Termo de 
contrato 379/2022/cPl. contratado: aUTo PoSTo BraGaNca coMErcio 
dE dEriVadoS dE PETrolEo lTda, cNPJ: 29.187.801/0003-51. Valor r$ 
213.796,80. Vigência: 13/10/2022 a 13/10/2023.

edilton tavares Mendes
Secretaria Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17
Protocolo: 865093
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eMPresariaL
.

a PortaL aGro coMercio e serViÇos Ltda 
cNPJ: 10.197.621.0005-94 

Torna público que solicitou em 20/05/2022 à Secretaria Municipal de ciência 
Tecnologia e Meio ambiente - SEcTMa, licença Prévia (lP) para a atividade de 
Armazém para Grãos/Cereais com beneficiamento, em Tailândia-PA.

Protocolo: 865112

carVoPar coMÉrcio e traNsPorte 
de carVÃo VeGetaL eireLi 

Vem através desta tornar público que rEcEBEU da SEMaS-SEcrETaria dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE a aUTEf 274185 sob o Protocolo Nº: 
2022/0000010265 para atividade de Exploração econômica de madeira e le-
nha em área de floresta plantada no município de Paragominas-PA em 03 de 
outrubro de 2022.

Protocolo: 865110

carVoPar coMÉrcio e traNsPorte 
de carVÃo VeGetaL eireLi 

Vem através desta tornar público que solicitou a SEMaS-SEcrETaria dE MEio 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE a renovação de sua lo Nº 12500/2020 para 
atividade de carvão vegetal no município de Ulianopolis-Pa. o processo de 
renovação tramita na SEMaS sob o número: 2021/0000021586.

Protocolo: 865111

LaVeBras Gestao de teXteis
cNPJ: 06.272.575/001-40 

Torna público que requereu da SEMa/aNaNiNdEUa, a licença Prévia e li-
cença de instalação Protocolo Nº r090/2022 para a atividade de lavanderia 
industrial.

Protocolo: 865118

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 035/2022 coM reGistro de PreÇos - srP

o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, o seNai - deParta-
MeNto reGioNaL do ParÁ, a FiePa e o ieL - Nr/Pa, através da comis-
são central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: contratação de serviços de gerenciamento de aplicativos (aMS - 
application Management Service) para a plataforma Microsoft dynamics 365 
finance and operations, em atendimento as Entidades do SiSTEMa fiEPa 
(SESi-dr/Pa, SENai-dr/Pa, fiEPa e iEl-dr/Pa), conforme edital e anexo i..
aBertUra: 04 de novembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - 
http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2022
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 865115

LatitUde LoGistica PortUÁria s.a. 
rodovia arthur Bernardes s/n, Telégrafo, torna público que requereu SE-
MaS/Pa licença de instalação para atividade de implantação de quatro 
novos tanques.

Protocolo: 865116

FaZeNda catariNeNse e MariNGÁ 
cNPJ Nº 06.161.839/0001-98 

localizado em ipixuna do Pará/Pa, torna público que recebeu da SEMaS/Pa, 
a aUToriZaÇÃo nº 5026/2022 com validade 23/08/2023, para realização de 
captura, coleta, resgate, transporte e soltura de fauna silvestre para executar 
o programa de resgate de fauna.

Protocolo: 865099

aGrosB aGroPecUÁria s.a. 
cNPJ 07.336.695/0011-06 

Torna público que em 31/10/2018 requereu à Secretaria Estadual do Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará a renovação da licença de 
atividade rural nº 12406/2015 para as atividades de agricultura (ciclo curto) 
e Bovinocultura emitida para a fazenda Vale do Sereno situada em cumaru 
do Norte.

Protocolo: 865101

a VaLe s.a. 
cNPJ 33.592.510/0372-36 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a declaração de dispensa de outorga n° 
3206/2022, válida até 05/09/2027, para a realização da Pesquisa Mineral no 
alvo Barão, localizado no município de canaã dos carajás - Pa.

a VaLe s.a. 
cNPJ 33.592.510/0372-36

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ca-
naã dos carajás - SEMMa/Pa, a licença de operação - lo n° 42/2022, válida 
até 14/09/2024, para a realização da Pesquisa Mineral no alvo Jatobá, locali-
zado no município de canaã dos carajás - Pa.

a VaLe s.a. 
cNPJ 33.592.510/0372-36 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ca-
naã dos carajás - SEMMa/Pa, a autorização de Supressão Vegetal - aSV n° 
003/2022, válida até 26/09/2023, para a realização da Pesquisa Mineral no 
alvo Jatobá, localizado no município de canaã dos carajás - Pa.

a VaLe s.a. 
cNPJ 33.592.510/0372-36 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a outorga n° 6318/2022, válida até 
29/09/2027, para a realização da Pesquisa Mineral no alvo Baleia, localiza-
do no município de curionópolis - Pa.

a VaLe s.a. 
cNPJ 33.592.510/0372-36 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a dispensa de outorga n° 3201/2022, válida até 
05/09/2027, para a realização da Pesquisa Mineral no alvo Pantera, localizado 
no município de ourilândia do Norte - Pa.

Protocolo: 865102

traNsPortadora caMPos & caMPos 
inscrito no cNPJ/MF Nº 03.821.080/0001-34 

Torna público que requereu a autorização para transporte rodoviário de pro-
dutos perigosos perante a Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade - SEMaS.

Protocolo: 865103

reQUeriMeNto LiceNÇa de oPeraÇÃo
o eMPreeNdiMeNto HL LocaÇÕes e serViÇos Ltda 

inscrito no cNPJ: 47.321.292/0001-28 
Situado na rua 72, S/N, Qd. 439, lt. 46, Bairro Nova carajás, Parauapebas, 
torna público que está requerendo a licença de operação para a atividade de 
Empresa transportadora de substâncias e produtos perigosos (combustível).
Parauapebas, 11 de outubro de 2022.

Protocolo: 865105

ceNteNo & Moreira s/a. 
cNPJ n° 04.218.020/0001-94

Fato relevante - Márcia cristina Zahluth centeno, cPF: 207.271.862-
72, acionista majoritária da centeno, divulga nos termos da instrução 
cVM nº 265/97, o teor da decisão da aGE de 17/10/22, que aprovou a oferta 
Pública de ações Pref. da centeno, nas seguintes condições: 1- o objeto da 
Oferta é o cancelamento do registro simplificado da companhia; 2- A Oferta 
Pública se refere a aquisição de 829.861 ações Pref. ”a”, que encontra-se em 
poder do fiNaM; 3- o preço da oferta é de r$0,10 cada uma, equivalente ao 
valor acordado com o fiNaM, e em conformidade com o Balanço de 31/12/21, 
auditado por auditor independente registrado na cVM; 4- o pagamento das 
ações será à vista, em moeda nacional, após exame da documentação de 
habilitação e transferência das ações previstas no Edital de oferta Pública, 
que será publicado dentro de 10 dias da data de aprovação da cVM; 5- os 
acionistas dissidentes da deliberação da assembleia podem manifestar-se por 
escrito à sociedade, à rua dos Mundurucus, 3100, Sala 1007, Ed. Metropolitan 
Tower, Bairro da cremação, Belém/Pa, cEP: 66040-033, com cópia para a cVM, 
no prazo máximo de 30 dias subsequentes à publicação deste aviso; 6- a oferta 
terá prazo de validade de 90 dias; 7- ficam suspensas as negociações de ações; 
8- a minuta do edital de oferta pública será submetida à prévia aprovação da 
cVM, no prazo de 45 dias após 17/10/22; 9- a relação dos acionistas da compa-
nhia será encaminhada à cVM. Belém/Pa, 18/10/22. a) Márcia cristina Zahluth 
centeno, representante legal da cENTENo & MorEira S/a.

Protocolo: 865106

carVoPar coMÉrcio e traNsPorte 
de carVÃo VeGetaL eireLi 

Vem através desta tornar público que rEcEBEU da SEMaS-SEcrETaria 
dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE a licença de operação lo Nº 
13146/2021 para atividade de carvão vegetal no município de Ulianopolis-Pa 
sob o número de processo: 2021/0000021586 no dia 10 de dezembro de 
2021.

Protocolo: 865107
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