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eXecUtiVo
.

..

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.690, de 18 de oUtUBro de 2022
Homologa a resolução nº 441/coNSEP-2022, do conselho Estadual de 
Segurança Pública (coNSEP), referente à instituição do Protocolo 
Único de abordagem para atendimento da criança e do adolescente 
em Unidade Policial, disciplinando, no âmbito da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social (SEGUP), procedimentos a serem 
adotados na abordagem da criança e do adolescente.
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 o disposto no art. 26 da resolução nº 351/2018, de 13 de 
dezembro de 2018, do conselho Estadual de Segurança Pública (coNSEP), 
homologada pelo decreto Estadual nº 315, de 20 de setembro de 2019;
considerando que a matéria de que trata este decreto foi submetida à 
apreciação e ao julgamento, merecendo aprovação dos conselheiros 
presentes na 370ª reunião ordinária do conselho Estadual de Segurança 
Pública (coNSEP), realizada em 24 de março de 2022, e
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2022/1245817 e o Parecer nº 000679/2022 da Procuradoria-Geral do 
Estado,
dEcrETa:
art. 1º  fica homologada a resolução nº 441/coNSEP-2022, do conselho 
Estadual de Segurança Pública (coNSEP), referente à instituição do 
Protocolo Único de abordagem para atendimento da criança e do 
adolescente em Unidade Policial, disciplinando, no âmbito da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e defesa Social (SEGUP), procedimentos a 
serem adotados na abordagem da criança e do adolescente.
art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

resoLUÇÃo Nº 441/coNseP-2022 
EMENTa: instituição do Protocolo único para atendimento da criança e 
adolescente em Unidade Policial. disciplinando no âmbito da Secretaria 
de Segurança Pública, procedimentos a serem adotados na abordagem da 
criança e adolescente.
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das 
atribuições legais conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da 
lei nº 8.906/19, juntamente com a resolução nº 351/18  de 12/12/2018, 
homologada pelo decreto nº 315/19 de 20/09/2019, acrescido aos incisos 
XXXi, XXXii, XXXV e XXXVi da resolução nº 408/coNSEP de 21/10/2020, 
homologado pelo decreto nº 1.465 de 12/04/2021, ambas do regimento 
interno do coNSEP;
CONSIDERANDO os conflitos decorrentes da abordagem policial colidem 
com o disposto no Estatuto da criança e adolescente/Eca, o qual prevê nas 
disposições Gerais o art. 70. “É dever de todos prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”;
coNSidEraNdo que na alínea “c” do art. 4º do Eca, prevê prioridade na 
execução de políticas públicas para criança e adolescentes, que em sua 
maioria não conhecem seus direitos comuns previstos no Estatuto e no 
âmbito de direitos humanos;
coNSidEraNdo que as ações policiais preventivas e repreensivas para 
preservação da ordem pública, mantém-se continuamente repensadas 
pelos órgãos de gestão, e suas abordagens não possuem protocolo único, 
de modo a evitar descompasso com a lei, em decorrência de especificidade, 
face as crianças e adolescentes;
coNSidEraNdo que o protocolo único facilita a conduta do servidor de 
segurança pública, posto que, ao ser adotada e padronizada, possibilita 
uma melhor aferição de conduta, especialmente por ocasião da entrevista 
do adolescente na unidade policial competente, com efeito psicológico 
positivo para o agente e o abordado;
coNSidEraNdo que o atendimento às crianças e adolescentes, vítimas de 
violência, requer cuidados especiais para que a situação não seja agravada; 
coNSidEraNdo que deve ser perguntado a criança e adolescentes apenas 
o extremamente necessário, a fim de realizar a notificação da ocorrência, 
priorizando colher informações do acompanhante para que não haja 
revitimização; 
CONSIDERANDO que deve ser procedida à notificação da ocorrência, 
mesmo que a criança e adolescente esteja desacompanhada e que por 
ocasião da inquirição sobre a descrição dos fatos, cuide para que seja feita 
em lugar reservado; 
coNSidEraNdo que a conduta no atendimento das crianças e adolescentes, 
vítimas de violência, prime sempre pela não revitimização, avaliando se o 
depoimento é realmente imprescindível face às demais provas existentes, 
devendo ser respeitado o direito da criança e adolescente de não falar;
coNSidEraNdo que na abordagem policial há o dever de zelar pela 
integridade física e psicológica do abordado com o devido respeito à lei e 
direitos humanos;

coNSidEraNdo que o policial deve zelar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor;
CONSIDERANDO finalmente, a manifestação favorável da unanimidade dos 
conselheiros do coNSEP, presentes na 370ª reunião ordinária do coNSEP, 
realizada em 24/03/2022.
rESolVE:
art. 1º - a abordagem policial deverá pautar-se nos padrões técnicos-
legais e operacionais estabelecidos em cada instituição através de cartilhas 
confeccionadas e distribuídas aos seus agentes, tendo caráter educativo 
e protetivo levando-se em consideração a condição peculiar da criança 
e adolescente como um ser em desenvolvimento, evitando-se o desvio 
de conduta e excessos, ou ainda utilização de meios insidiosos ou cruéis, 
castigos físicos, lesões, humilhações, ameaças, ridicularizações dentre 
outros meios que viole os direitos humanos e a saúde física ou emocional 
da criança e adolescente.
art. 2º - a abordagem policial às crianças e adolescentes não deve ser 
discriminatória, obedecendo critérios subjetivos e objetivos por representar 
medida de exceção, baseada em estrito caráter de urgência na busca de 
elementos que constituam ato infracional.
art. 3º - durante a abordagem policial o agente de Segurança Pública 
deve zelar pela integridade física e psicológica do abordado com o devido 
respeito aos direitos humanos, cujo procedimento requer sua identificação, 
o controle da situação com ordens curtas e claras, evitando dificuldade na 
compreensão por parte do abordado.
art. 4º - o uso da força em crianças e adolescentes durante a abordagem 
policial somente será aplicada quando houver estrita necessidade e 
obedecendo-se as seguintes graduações:
i – Em nenhuma hipótese, quando a criança ou adolescente for colaborativo 
com a abordagem, neste caso somente a presença física do policial, 
verbalização e a redução de contato;
ii – resistência Passiva por parte da criança e adolescente: neste caso 
o policial deverá utilizar o controle de contato por meio de técnicas de 
imobilização que permitam a busca pessoal;
iii – resistência ativa por parte da criança e adolescente: neste caso o 
policial deverá aplicar técnicas de controle físico proporcional e necessária 
para conter resposta que represente dano ao agente ou terceiro, podendo 
ser utilizados técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo;
iV – resistência letal por parte da criança ou adolescente: neste caso 
o policial deverá fazer uso de algemas, após ter sido empregados todos 
os meios de forças não letais e somente para conter violência ou grave 
ameaça, atual ou iminente, contra a integridade física e a vida do agente 
ou de terceiros.
Parágrafo único: o uso da força dentro da busca pessoal deverá obedecer 
aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação 
e conveniência.
art. 5º - a busca pessoal em crianças e adolescentes deve seguir o 
estabelecido no código de Processo Penal, em seu “art. 244. a busca 
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver 
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de 
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for 
determinada no curso de busca domiciliar”.
art. 6º - Sendo realizada a busca pessoal a ocorrência deverá ser 
imediatamente comunicada ao escalão superior, pelo preenchimento do 
BaPM (Boletim de atendimento Policial Militar), resguardando-se o sigilo 
das informações do público infanto-juvenil. 
§1º - após a busca pessoal a criança ou adolescente, ou ainda os 
responsáveis legais deverão tomar conhecimento sobre sua motivação;
§2º - Após a realização da busca pessoal, caso tenha identificado 
irregularidades legais ou condutas de ato infracional a criança deverá 
ser transportada diretamente ao conselho Tutelar para os procedimentos 
cabíveis, enquanto a condução do adolescente deverá ser direcionada a 
delegacia Especializada, na sua ausência, até a delegacia comum para 
procedimentos cabíveis;
§3º - Não havendo nenhum indício de ato infracional ou situação de 
risco, a criança ou adolescente deverá ser imediatamente liberado, 
preferencialmente na presença dos pais ou responsáveis, para salvaguardar 
a sua integridade física ou psíquica;
§4º - Terminada a busca pessoal, o agente deverá determinar apresentação 
de documentações que julgar necessárias para conferência, informando os 
motivos da abordagem,  agindo com educação e urbanidade no tratamento 
com o abordado.
art. 7º - É vedado a condução de criança e adolescente no compartimento 
fechado da viatura policial: camburão, porta-malas ou parte exposta 
(carroceria).
art. 8º - a busca pessoal em crianças e adolescentes do sexo feminino 
deve ser realizada prioritáriamente por policial feminino, caso não implique 
em retardamento ou prejuízo da diligência.
art. 9º - É vedado a divulgação de atos policiais que digam respeito às 
crianças e adolescentes que praticaram ato infracional.
Parágrafo único: Qualquer notícia à respeito do fato, não poderá identificar 
a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, 
filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.
art. 10º - a apreensão ou privação da liberdade do adolescente deverá ser 
informada imediatamente: à autoridade judiciária; à família do adolescente 
ou pessoa por ele indicada (art. 107 do Eca).
art. 11º - Na intervenção judicial a privação de liberdade, excepcionalidade, 
deve ser examinado, desde logo, a possibilidade de liberação imediata, sob 
pena de responsabilidade (Parágrafo Único do art. 107 do Eca).
art. 12º - o adolescente deve ser informado de seus direitos, do nome 
e instituição do responsável pela apreensão. Nenhum adolescente será 
privado de sua liberdade sem o devido processo legal (art. 110 do Eca).
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art. 13º - o adolescente não deve ser algemado, somente em caso 
de justifi cada necessidade, devendo ser fundamentado no Boletim 
de ocorrência, os motivos da ação, com referência aos princípios de 
razoabilidade e proporcionalidade, risco de fuga ou perigo à sua integridade 
física ou de terceiros (Súmula vinculante nº 11/ STf).
Art. 14º - O adolescente somente poderá ser submetido à identifi cação 
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção ou judiciais, caso haja 
necessidade de confrontação em função de dúvida fundada. 
art. 15º - Em caso de condução do adolescente à delegacia, 
obrigatoriamente, o mesmo deve permanecer separado dos presos adultos, 
ainda que eles tenham praticado o delito juntos. 
art. 16º - o adolescente apreendido, obrigatoriamente deve ser mantido 
separado em sala apropriada, sendo vedada sua permanência em cela 
comum, em especial atenção à questão de gênero (separação de mulheres 
e homens).
art. 17º - deve ser dada especial atenção à questão de gênero (separação 
de mulheres e homens).
art. 18º - a não observância nesta resolução, bem como os excessos 
eventualmente cometidos, ensejará responsabilização administrativa e 
criminal.
art. 19º - deverão as Polícias civil e Militar adotar as seguintes medidas:
i- proceder a divulgação institucional deste regramento;
ii- estabelecer procedimentos, junto aos centros de operações de ambas 
as Instituições, para o célere fl uxo das informações relativas aos assuntos 
veiculados na presente cartilha;
iii- solicitar a atualização dos conteúdos programáticos relativos à 
abordagem policial nas escolas de formação de ambas as instituições, 
considerando as disposições desta resolução.
art. 20º - Situações excepcionais não previstas nesta resolução serão 
dirimidas pelos respectivos centros de operações.
art. 21º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

decreto Nº 2.691, de 18 de oUtUBro de 2022
Homologa o decreto nº 034/2022, de 05 de setembro de 2022, 
editado pelo Prefeito Municipal de Bom Jesus do Tocantins, que 
declara “situação de emergência”, em virtude de incêndios florestais 
nas áreas daquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 034/2022, de 05 de setembro de 2022, editado 
pelo Prefeito Municipal de Bom Jesus do Tocantins, que declara “situação de 
emergência” em áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado 
pelos incêndios fl orestais;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto Estadual nº 891, de 10 de julho de 
2020, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1227140, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 034/2022, de 05 de setembro de 2022, 
editado pelo Prefeito Municipal de Bom Jesus do Tocantins, que declara 
“situação de emergência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto Nº 2.692, de 18 de oUtUBro de 2022
Homologa o decreto nº 218, de 11 de maio de 2022, editado pelo 
Prefeito Municipal de Óbidos, que declara “situação de emergência”, em 
virtude de inundações nas áreas daquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 218, de 11 de maio de 2022, editado pelo 
Prefeito Municipal de Óbidos, que declara “situação de emergência” em 
áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado pelas inundações;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto Estadual nº 891, de 10 de julho de 
2020, e
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2022/669413, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 218, de 11 de maio de 2022, editado pelo 
Prefeito Municipal de Óbidos, que declara “situação de emergência”, em 
áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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 decreto Nº 2.693, de 18 de oUtUBro de 2022
Homologa o decreto nº 5.190 de 04 de maio de 2022, editado pela 
Prefeita Municipal de Juruti, que declara “situação de emergência”, em 
virtude de inundações nas áreas daquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 5.190 de 04 de maio de 2022, editado pela 
Prefeita Municipal de Juruti, que declara “situação de emergência” em 
áreas daquele município, afetadas pelo impacto causado pelas inundações;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto Estadual nº 891, de 10 de julho de 
2020, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1186052; 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 5.190 de 04 de maio de 2022, editado 
pela Prefeita Municipal de Juruti, que declara “situação de emergência”, em 
áreas daquele município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 865799

d e c r e t o Nº 2686, de 18 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$ 10.053.170,40 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 especifi cado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 10.053.170,40 (dez Milhões, 
cinquenta e Três Mil, cento e Setenta reais e Quarenta centavos), para 
atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0301 449035 1.362.784,00

071011545114897645 - SEdoP 0301 449051 1.431.000,00

251010312615088238 - PGE 0101 339040 420.000,00

271011812615088238 - SEMaS 0306 449052 1.315.385,00

652012412212978339 - fUNTElPa 0101 339036 71.000,00

901011030215077582 - fES 0301 449051 5.453.001,40

ToTal 10.053.170,40

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):
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

181011412212978338 - SEJUdH 0301 339040 553.831,11
181011412212978338 - SEJUdH 0301 449040 4.899.170,29

251010309215088893 - PGE 0101 339030 253.998,79
251010312212978338 - PGE 0101 339030 166.001,21

271011812615088238 - SEMaS 0306 339040 415.385,00
271011854414978772 - SEMaS 0306 339035 650.000,00
271011854414978772 - SEMaS 0306 339039 250.000,00
311010618215027563 - cBM 0301 339039 402.595,88
311010618215027563 - cBM 0301 449051 6.501,28
462021339215038841 - fcP 0301 339039 160.000,00
462021339215038843 - fcP 0301 449039 12.513,05

481011236315018507 - SEcTET 0301 339039 200.000,00
481011957114908698 - SEcTET 0301 335041 554.000,00

652012412212978338 - fUNTElPa 0101 339037 71.000,00
672011612212978338 - coHaB 0301 339030 14.561,00
672011612212978338 - coHaB 0301 339039 220.863,28
672011612212978338 - coHaB 0301 449052 82.048,33

862012678414867575 - cPH 0301 449051 431.312,91
862012678414867576 - cPH 0301 449035 8.388,27
862012678414867576 - cPH 0301 449051 701.000,00

ToTal 10.053.170,40

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 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 2687, de 18 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$ 27.535.158,64 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$ 27.535.158,64 (Vinte e Sete Milhões, 
Quinhentos e Trinta e cinco Mil, cento e cinquenta e oito reais e Sessenta 
e Quatro centavos), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

401010612212974668 - Polícia civil 0101 339030 400.000,00

401010612212978338 - Polícia civil 0101 339033 78.105,00

401010612212978338 - Polícia civil 0101 339037 1.365.260,00

401010612212978338 - Polícia civil 0101 339039 1.397.985,00

401010618115028266 - Polícia civil 0101 339014 200.000,00

401010618115028266 - Polícia civil 0101 339033 758.273,00

401010618115028266 - Polícia civil 0101 339039 1.800.377,00

542010830215088888 - iaSEP 0101 339039 10.000.000,00

971010312212974668 - SEaP 0101 339039 590.000,00

971010312212978338 - SEaP 0101 339033 158.726,25

971010312212978338 - SEaP 0101 339036 81.172,15

971010312212978338 - SEaP 0101 339037 77.970,14

971010312212978338 - SEaP 0101 339039 16.600,00

971010312615088238 - SEaP 0101 339040 142.295,36

971010312815028833 - SEaP 0101 339036 322.560,00

971010312815028833 - SEaP 0101 339048 2.357.340,00

971010313115088233 - SEaP 0101 339139 27.552,00

971010342115008228 - SEaP 0101 339030 254.600,00

971010342115008228 - SEaP 0101 339039 31.320,00

971010342115028283 - SEaP 0101 339033 1.152.033,83

971010342115028283 - SEaP 0101 339039 6.322.988,91

ToTal 27.535.158,64

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, 18 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 2688, de 18 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$ 463.850,11 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 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$ 463.850,11 (Quatrocentos e Sessenta 
e Três Mil, oitocentos e cinquenta reais e onze centavos), para atender à 
programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

971010342115027663 - SEaP 0306 449051 463.850,11
ToTal 463.850,11

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, 18 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 865802
..

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrôNico 
N.º 10/2022-ccG/Pa

a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará licita-
ção, no tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa para o 
fornecimento de generos alimentícios comuns (polpa de frutas) para aten-
der as necessidades da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, para 
o período de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas de 
quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referência) deste 
Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 19/10/2022 no site: www.comprasnet.
gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 01/11/2022
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BraSÍlia)
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 865646

diÁria
.

Portaria Nº 1401/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1333570, 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 aNaNiNdEUa/Pa, no dia 18/10/2022.

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

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1402/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1333593, de 17 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 18/10/2022.

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

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

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1403/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1324309, de 14 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 aNaNiNdEUa/Pa, no dia 14/10/2022.

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

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1404/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1333580, de 17 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 18/10/2022.

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

comunicação ii, lotado na SEcoM.

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

município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 865718

FÉrias
.

Portaria N°. 1.400/2022 - crG, de 18 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que  dispõe  os  arts. 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;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5896481/1 adENilSoN frEiTaS GodiNHo 11/11/2020 a 
10/11/2021

09/12/2022 a 
23/12/2022

5948948/1 ailToN PErEira loMBE 01/12/2021 a 
30/11/2022

01/12/2022 a 
10/12/2022

73504073/5 aNa criSTiNa rioS VaZ carMoNa 20/02/2021 a 
19/02/2022

26/12/2022 a 
09/01/2023

5947387/1 aNa Marcli NUNES BoTElHo SErraNo 20/03/2021 a 
19/03/2022

26/12/2022 a 
24/01/2023

5948495/1 aNa PaUla coUTo BoUlloSa 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/12/2022 a 
30/12/2022

5923676/2 aNToNio PErEira GUiMarÃES 16/03/2021 a 
15/03/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5901953/2 caio aUGUSTo frEiTaS BarBoSa dE SoUZa 18/03/2021 a 
17/03/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5954009/2 carloS EdUardo da SilVa rodriGUES 24/02/2021 a 
23/02/2022

09/12/2022 a 
23/12/2022

5946549/1 clEciUS NaSciMENTo GalENo 07/02/2021 a 
06/02/2022

27/12/2022 a 
10/01/2023

5418985/2 criSTiaNo SoUSa coSTa 01/08/2021 a 
31/07/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

6312799/3 daNiEl PErEira dE Sá 01/06/2021 a 
31/05/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5947961/1 daNiEla aTHaYdE dE oliVEira 01/04/2021 a 
31/03/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

5757703/4 EdilENE cHaVES MacEdo PEdroSa 19/03/2021 a 
18/03/2022

21/12/2022 a 
04/01/2023

6403757/1 EdiNária BENTo da SilVa 07/06/2019 a 
06/06/2020

05/12/2022 a 
03/01/2023

54188546/1 EdNilSoN TaPaJÓS da SilVa 10/02/2020 a 
09/02/2021

26/12/2022 a 
12/01/2023

5946887/2 EdSoN PaNToJa dE carValHo 15/06/2021 a 
14/06/2022

15/12/2022 a 
29/12/2022

6403208/1 EWErToN YUri XaViEr QUarESMa 27/05/2021 a 
26/05/2022

12/12/2022 a 
10/01/2023

3252884/1 fraNciSco dUarTE oliVEira 04/02/2021 a 
03/02/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5935566/3 GaBriEl fErrEira NaTario 15/05/2021 a 
14/05/2022

19/12/2022 a 
02/01/2023

5947070/1 GEorGE EliaS alVES rEiS 01/03/2020 a 
28/02/2021

01/12/2022 a 
30/12/2022

5946968/1 ilZiaNE doS SaNToS TEiXEira 15/02/2021 a 
14/02/2022

21/12/2022 a 
19/01/2023

5896035/3 iNGridHY PriScYlla oliVEira doMiNGUES 08/06/2021 a 
07/06/2022

21/12/2022 a 
19/01/2023

6331940/2 iraNdir NaSciMENTo SilVa 01/07/2020 a 
30/06/2021

01/12/2022 a 
30/12/2022

5957377/1 iVaNilcE do Socorro GoNÇalVES NoGUEira 15/09/2020 a 
14/09/2021

01/12/2022 a 
30/12/2022

6023100/9 lElia MaTildE SaNTiaGo dE SoUSa 10/02/2021 a 
09/02/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5961420/1 loUiSE dE PaUla fErrEira diaS da SilVa 22/07/2021 a 
21/07/2022

23/12/2022 a 
06/01/2023

5922061/3 lUaNa aNdradE SilVa 20/02/2021 a 
19/02/2022

20/12/2022 a 
18/01/2023

5819105/3 Marcio PaTricio lUcio crUZ 21/07/2021 a 
20/07/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

5188393/2 Maria BaPTiSTa lEiTÃo 21/11/2021 a 
20/11/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5149614/4 Maria cEcilia MoNTEiro dE liMa 18/02/2021 a 
17/02/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

54181385/6 Maria criSTiNa arrUda SaNcHES 01/03/2021 a 
28/02/2022

19/12/2022 a 
30/12/2022

5947729/2 Marilda dE NaZarÉ SilVa BraGa 10/08/2021 a 
09/08/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5957035/1 MiNEa Maria fUrTado NEVES 01/10/2021 a 
30/09/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

5945840/2 NadilSoN cardoSo daS NEVES 03/09/2021 a 
02/09/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5951824/1 NaTalia GoMES PiNTo 05/11/2021 a 
04/11/2022

16/12/2022 a 
14/01/2023

54183744/3 NEWToN araGÃo dE MENEZES JUNior 21/07/2021 a 
20/07/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

5946716/5 NilSoN liMa da coSTa 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5288410/3 NorTEMilSoN doMar BaraTa 21/07/2021 a 
20/07/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

6060989/3 oliNTHo daMico aZEVEdo coElHo 24/10/2021 a 
23/10/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

5948390/1 rEGia carla da SilVa coNcEiÇÃo 11/10/2021 a 
10/10/2022

12/12/2022 a 
10/01/2023

5895597/2 rodriGo aBENaSSiff fErrEira Maia 30/01/2021 a 
29/01/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022
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5957389/1 SÉrGio SilVa BorGES 16/10/2021 a 
15/10/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5955396/2 SilVaNo oliVEira da SilVa JUNior 01/09/2021 a 
30/08/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5275768/4 SilVio JoSÉ PaNToJa fErNaNdES 08/01/2021 a 
07/01/2022

12/12/2022 a 
10/01/2023

5889552/5 SÔNia rEGiNa SilVa dE MEllo 01/02/2021 a 
31/01/2022

21/12/2022 a 
30/12/2022

6403605/1 THaYaNa ViaNa dE SoUZa 06/05/2021 a 
05/05/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5945930/1 THaiS rEiS GUiMarÃES 01/01/2021 a 
31/12/2021

19/12/2022 a 
17/01/2023

5899863/2 VaNESSa carNEiro carMoNa 01/02/2020 a 
31/01/2021

26/12/2022 a 
09/01/2023

5918296/3 VÂNia lÚcia SoUZa dE oliVEira 01/06/2021 a 
31/05/2022

26/12/2022 a 
09/01/2023

6388752/1 WalTEr BriTo frEirE 01/01/2021 a 
31/12/2021

01/12/2022 a 
30/12/2022

8002220/2 WElliNGToN SalES PErEira 02/06/2021 a 
01/06/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 865789

Portaria N°1405/2022 – crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1332766, de 17 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária 
complementar para o município de MaraBá/Pa, ao servidor GlÊNio da 
SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, cPf 704.374.592-68, 
cargo de assessor de Gabinete, lotado no centro regional de Governo 
no Sudeste do Pará, no período 12 a 13 de outubro de 2022, concedida 
através da portaria n°1386/2022-crG de 11/10/2022, publicada no doE 
n° 34.149 de 13/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 18 de outubro de  2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 865798
..

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 075/2022 – cMG, de 18 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iV, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 
e decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Es-
tados, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denomi-
nada Pregão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de 
empresa especializada com a finalidade de FORNECIMENTO DE MATERIAS 
Para rEaliZaÇÃo dE MaNUTENÇÃo dE áGUa dE PiSciNa, para atender 
as necessidades de abastecimento e consumo das Residências Oficiais do 
Governo do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações, estimativas de quantidades e valores contidos do Anexo I 
(Termo de referência).
rESolVE:
i – designar os servidores JoNaS alENcar dE SoUSa, matrícula nº 
3359077/3 e Maria dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 
5967165/1, ocupante do cargo de agente de contratação, para atuarem 
como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 017/2022 – Nl/cMG, que 
terá como Pregoeiro o servidor HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE oUTUBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 865555

eXtrato de Portaria Nº 1201/2022 – di/cMG, 
de 18 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; 
Período: 17 a 24/10/2022; Quantidade de diárias: 8,0 (alimentação) e 7,0 
(pousada); Servidores/Mf: 3° SGT PM Natanael dias lobato, 57222449/3; 
Sd PM alana cristian araújo duarte, 06402709/3. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1202/2022 – di/cMG, 
de 18 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; 
Período: 17 a 18/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidor/Mf: cB PM luiz ricardo da Silva Martins, 4220329/1. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1203/2022 – di/cMG, 
de 18 de oUtUBro de 2022

objetivo: Em complementação à Port. 1182/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 17 a 24/10/2022; 
Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) e 7,0 (pousada); Servidor/Mf: 3° 
SGT PM Bruno oséas Silva dos Santos, 57199652/3. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1204/2022 – di/cMG, 
de 18 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 15 a 17/10/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidora/Mf:  
Geliane Matias damasceno, 5951050/2. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1205/2022 – di/cMG, 
de 18 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenharem funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 17/10/2022 a 24/10/2022; 
Quantidade de diárias: 8,0 (alimentação) e 7,0 (pousada); Servidoras/Mf: 
alcirene Santiago Vilhena, 5949376/3; célia lúcia de oliveira Marques, 
5962529/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1206/2022 – di/cMG, 
de 18 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 17/10/2022 a 18/10/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf:   
Estanley Sampaio Peres, 5900667/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 865800

Portaria Nº 105/2022 – cMG, de 18 de oUtUBro de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022,
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/1328935
rESolVE:
i - iNTErroMPEr, a contar de 18/10/2022, o gozo de 15 (quinze) 
dias restantes das férias da servidora TaiNÃ rocHa BoTElHo, Mf nº 
57199733/4, referente ao biênio 2021/2022, cuja concessão ocorreu 
por meio da Portaria Nº 079/2022 – cMG, de 08 de setembro de 2022, 
publicada no doE nº 35.109, de 09/09/2022.
ii - TraNSfErir o período remanescente de férias para o mês de dezembro.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE oUTUBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 106/2022 – cMG, de 18 de oUtUBro de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022,
rESolVE:
i - dESiGNar o caP PM r/r JoNaS alENcar dE SoUSa para responder 
pelo cargo de chefe do Núcleo de licitações, cumulativamente com o que 
exerce, no período de 19 a 26 de outubro de 2022, em virtude do titular 
encontrar-se participando de capacitação fora do Estado.
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 18 dE oUTUBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 865801
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Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 102/2022-GVG  de 18 de oUtUBro de 2022.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 001/2019-GVG, de 18 de 
janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares aos servidores desta Vice-
Governadoria, conforme abaixo relacionado:
 

NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
rosemiro Guedes de Sousa 01.11.2021 a 31.10.2022 01.11.2022 a 30.11.2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carlos alberto da Silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 865288

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 519/2022-PGe.G., 17 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, (30) dias de férias regulares a Procuradora do Estado, Viviane 
Ruffeil Teixeira Pereira, id. Funcional nº 54188337/1, no período de 19.12 
a 17.01.2023, referente ao período aquisitivo 2021/2022, devendo respon-
der pelo cargo de Procurador-chefe da Procuradoria Setorial de Brasília 
– PSBr, o Procurador do Estado, José Henrique Mouta araújo, identidade 
funcional nº 5760967/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 865226
Portaria Nº 520/2022-PGe.G., 17 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, (10) dias de férias regulares ao Procurador do Estado, Gus-
tavo Tavares Monteiro, id. funcional nº 5896362/1, no período de 05.12 a 
14.12.2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021, devendo respon-
der pelo cargo de Procurador-chefe da Procuradoria de assessoramento 
Jurídico à Chefia do Poder Executivo – PGOV, a Procuradora do Estado, 
carla Nazaré Jorge Melém Souza, identidade funcional nº 5707544/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 865238
Portaria Nº 516/2022-PGe.G., 17 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Período aquisitivo Gozo
amélia fátima ferreira Britto 54189627/4 2021/2022 26.12.2022 a 24.01.2023

andreza casanova Von Grapp Santos 55589964/1 2021/2022 12.12.2022 a 10.01.2023
antônio carlos dias Mendes 3153088/1 2021/2022 05.12.2022 a 03.01.2023

aparecida Neves Ponte Souza 5747635/1 2021/2022 09.12.2022 a 07.01.2023
Bruno anunciação das chagas 5930947/1 2020/2021 26.12.2022 a 24.01.2023

carla Blanco rendeiro 57188117/1 2021/2022 13.12.2022 a 11.01.2023
danielle amôedo Souza 57224850/4 2021/2022 26.12.2022 a 24.01.2023

diogo de azevedo Trindade 54196755/1 2021/2022 26.12.2022 a 24.01.2023
Elizabeth cristina farias Gil 733024/1 2021/2022 26.12.2022 a 24.01.2023

Evalda Pompeu Pinto 733121/1 2021/2022 05.12.2022 a 03.01.2023
Gilmara Sousa de amorim 57220173/4 2021/2022 26.12.2022 a 24.01.2023

ibraim Jose das Merces rocha 5747864/1 2021/2022 19.12.2022 a 17.01.2023
João de Paiva Gouveia Neto 5930953/1 2019/2020 26.12.2022 a 24.01.2023

João olegario Palacios 57223907/1 2021/2022 01.12.2022 a 30.12.2022
Jorge Vagner Pereira Soares 57188120/1 2021/2022 12.12.2022 a 10.01.2023

Kerly de Nazaré de Souza rodrigues 5891269/1 2020/2021 01.12.2022 a 30.12.2022
Marcio Mota Vasconcelos 5859301/1 2020/2021 13.12.2022 a 11.01.2023

Monica Martins Toscano Simões 5784590/2 2021/2022 05.12.2022 a 03.01.2023
Mylena rossato Marques 5950607/2 2021/2022 01.12.2022 a 30.12.2022

Paulo fernando Pinheiro Martins 55589376/1 2020/2021 06.12.2022 a 04.01.2023
robinson cesar Bahia Merces 3254909/1 2020/2021 26.12.2022 a 24.01.2023
rogério rodrigues cordeiro 57191394/1 2021/2022 05.12.2022 a 03.01.2023
Tânia Maria Teixeira Gomes 3158500/1 2020/2021 01.12.2022 a 30.12.2022

Zurishaday Silveira da Silva Nascimento 55586347/2 2021/2022 19.12.2022 a 17.01.2023

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 865193

.

.

errata
.

errata da iNeXiGiBiLidade Nº 06/2022 – PUBLicada 
No d.o.e Nº 35.128, de 26/09/2022.

onde se lê: fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, i, 
da lei federal nº 8.666/93, considerando os serviços técnicos especializa-
dos, de natureza singular, com entidade de notória especialização.
Leia-se: fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE 
dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, 
da lei federal nº 8.666/93.

Protocolo: 865743

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 006/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do ESTado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 34.921.759/0001-29 e WdB EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS 
lTda - ME, pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf nº  10.141.686/0001-94.
do oBJETo: locação de 04 (quatro) salas, números 401, 402, 403 e 404 
em um total de 135,89 m², e mais 6 (seis) vagas de garagem, números 
189,197, 208, 209, 210 e 216 no primeiro subsolo da edificação, em um 
total de 72 m² no endereço sito ao Setor de rádios e TV Sul (SrTVS), Qd 
701, Bloco “o”, Edifício Novo centro Multiempresarial, asa Sul, Brasília/df, 
CEP: 70.340-000, para fins não residenciais, destinadas à instalação da 
representação da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (coordenação da 
Procuradoria Setorial de Brasília).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, inciso X, da lei 
8.666/93, considerando a locação de imóvel destinado ao atendimento da 
representação da coordenação da Procuradoria Setorial de Brasília da Pro-
curadoria-Geral do Estado do Pará.
Valor ESTiMado: o valor do aluguel mensal total é de r$ 5.685,99 (cinco 
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), perfa-
zendo o valor anual total de r$ 68.231,88 (sessenta e oito mil, duzentos 
e trinta e um reais e oitenta e oito centavos); o valor do condomínio esti-
mado mensal total é de r$ 2.279,98 (dois mil, duzentos e setenta e nove 
reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor anual total de r$ 
27.359,76 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta 
e seis centavos); o valor do iPTU/TlP estimado total é de r$ 11.463,06 
(onze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos). o valor 
estimado total do seguro incêndio é de r$ 916,35 (novecentos e dezesseis 
reais e trinta e cinco centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 
25101.03.122.1297.8338, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo NaSSEr SEfEr–Procurador-Geral 
do Estado.
foro: Belém - Estado do Pará, 17 de outubro de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 865279

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de Dis-
pensa de Licitação nº 006/2022, para locação de salas para fins não resi-
denciais, da empresa WdB EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda-ME.
Valor: o valor do aluguel mensal total é de r$ 5.685,99 (cinco mil, seiscen-
tos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor 
anual total de r$ 68.231,88 (sessenta e oito mil, duzentos e trinta e um 
reais e oitenta e oito centavos); o valor do condomínio estimado mensal 
total é de r$ 2.279,98 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa 
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e oito centavos), perfazendo o valor anual total de r$ 27.359,76 (vinte e 
sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos); 
o valor do iPTU/TlP estimado total é de r$ 11.463,06 (onze mil, quatro-
centos e sessenta e três reais e seis centavos). o valor estimado total do 
seguro incêndio é de r$ 916,35 (novecentos e dezesseis reais e trinta e 
cinco centavos).
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 865283

..

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria estratÉGica de articULaÇÃo da cidadaNia – seac
PreGÃo eLetrôNico Nº 14/2022-seac

a SEac, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na mo-
dalidade PrEGÃo ElETrÔNico - tipo menor preço, lote único, conforme 
abaixo:
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMEN-
To dE QUadroS BraNcoS, QUadroS dE aViSo E loUSaS, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, para 
atender as demandas da Secretaria Estratégica de articulação da cidada-
nia – SEac/Pa e USiPaZ.
daTa da aBErTUra: 27/10/2022 - Às 14:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br / o Edital encontra-se acessí-
vel nos sites: http://www.seac.pa.gov.br (link licitações) e http://www.
compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
estará disponível na av. doutor freitas, n° 2531, Marco, Belém/Pa cEP: 
66.087-812 - Belém/Pa, fone: (91)( 091-996115012), no horário de 09:00 
às 16:30, em dias úteis.
JorGE l

Protocolo: 865375
aViso de LicitaÇÃo

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria estratÉGica de articULaÇÃo da cidadaNia – seac

PreGÃo eLetrôNico Nº 15/2022-seac
a SEac, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na mo-
dalidade PrEGÃo ElETrÔNico - tipo menor preço, por item, conforme 
abaixo:
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMEN-
TO DE TOTENS ADESIVADOS, conforme especificações e quantidades esta-
belecidas no termo de referência, para atender as demandas da Secretaria 
Estratégica de articulação da cidadania – SEac/Pa e USiPaZ.
daTa da aBErTUra: 31/10/2022 - Às 14:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br / o Edital encontra-se acessí-
vel nos sites: http://www.seac.pa.gov.br (link licitações) e http://www.
compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
estará disponível na av. doutor freitas, n° 2531, Marco, Belém/Pa cEP: 
66.087-812 - Belém/Pa, fone: (91) 091-(996115012), no horário de 09:00 
às 16:30, em dias úteis.
JorGE lUiS MarQUES loPES
Pregoeiro

Protocolo: 865381

diÁria
.

Portaria 294/2022-GaB/seac
BeLÉM Pa, 17 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o MEMo N° 128/2022 Processo nº 2022/1282095
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 2,5 (duas e meia) diárias, no período de 
06/10 a 08/10/2022, a cidade de Belém, no Estado do Pará, cujo objetivo 
é “reuniões de planejamento para o ano de 2023”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
57190291-3 HEricK BrUNo carValHo 528.385.102-82
57195851-1 Marilia MEdEiroS SilVa caValcaNTE 663.811.772-68

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 17 de outubro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 865619

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 140/2022-GaB, de 18 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 2022/1334243.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora lecile-
ne Tavares de azevedo, matrícula nº 57213146/5, ocupante do cargo de 
assessor Superior i, lotada na auditoria Geral do Estado, no período de 
19/12/2022 a 02/01/2023, referente ao período aquisitivo de 01/07/2021 
a 30/06/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 865272
Portaria aGe Nº 141/2022-GaB, de 18 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 2022/1334503.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor João 
augusto Barbosa Tavares, matrícula nº 51855698/5, ocupante do cargo de 
Secretário de Gabinete, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 
09/01/2023 a 07/02/2023, referente ao período aquisitivo de 08/01/2022 
a 07/01/2023.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 865275
Portaria aGe Nº 139/2022-GaB, de 18 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 2022/1331817.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Eymmy 
Gabrielly rodrigues da Silva, matrícula nº 5901672/2, ocupante do cargo 
de assessor Superior i, lotada na auditoria Geral do Estado, no período de 
02/01/2023 a 31/01/2023, referente ao período aquisitivo de 17/11/2021 
a 16/11/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 865212
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato

Portaria Nº 264 de 18 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 observânciaaos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda;
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do Processo administrativo Nº 2022/1019224
rESolVE:
1.1. art. 1º - designar o servidor alBErTo fErNaNdES MElo, identidade 
funcional nº 5949869/1, coordenador de Núcleo regional, para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 020/2022, celebrado entre a 
fundação ParáPaZ e a lEoNardo do coUTo adVoGadoS aSSociadoS 
ME, cNPJ: 09.436.777/0001-78, cujo objeto é 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.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo Suplente, lEaNdro HENriQUE coSTa BarroS, identidade 
funcional n° 5906283/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de in-
fraestrutura.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 865399



diário oficial Nº 35.155  13Quarta-feira, 19 DE OUTUBRO DE 2022

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0325-Gs/sePLad, 
de 13 de oUtUBro de 2.022.

o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

renise Xavier Tavares 57208595/1 Especialista em Educa-
ção classe i SEdUc 08/03/2015 2021/748796

Estefania Pereira da Silva Macedo 54180995/3 Técnico em Gestão 
Penitenciária SEaP 05/10/2022 2022/1294328

Zilomar rodrigues de Medeiros 57215188/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 01/05/2022 2022/1122626

Marcos Nazareno rodrigues 
damasceno 5894216/2 Médico SESPa 05/09/2022 2022/1219865

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 13 de 
outubro de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 865207

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 326/2022-Gs/sePLad, 
de 17 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/1276763,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor faBio GoMES larEdo, id. funcional nº. 5946319/3, 
ocupante do cargo de diretor, para responder pela Secretaria adjunta de 
Gestão de Pessoas, durante o impedimento legal da titular THaiNNa Ma-
GalHaES dE alENcar ViEira, id. funcional nº. 5903372/4, no período de 
31/10/2022 a 13/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
oUTUBro dE 2022.
  iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
  Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 865251

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 02/2022 (dotaÇÃo 
orÇaMeNtÁria)

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, bairro Marco, Belém/Pa, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01.
rESolVE aPoSTilar os contratos de fornecedores e termos de comodatos 
vigentes com base no processo 2022/18399, conforme cláusulas e condi-
ções abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
1.1- o presente instrumento está amparado pelo art. 65, § 8º, da lei n. 
8.666/1993.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto
2.1- o presente Termo de apostilamento tem por objeto a alteração do 
disposto nos itens 57, 79, 88, 96, 114 e 122, da listagem anexa ao TErMo 
dE aPoSTilaMENTo Nº 01/2022 (doTaÇÃo orÇaMENTária), conforme 
relação anexa este Termo.
cLÁUsULa terceira – da PUBLicaÇÃo
3.1- incumbirá à SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo -
SEPlad providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no di-
ário Oficial do Estado, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da 
lei nº 8.666/93.

cLÁUsULa QUarta – da ratiFicaÇÃo
4.1- Permanecem inalterados os demais itens e condições do TErMo dE 
APOSTILAMENTO Nº 01/2022 (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA), não modifica-
dos por este Termo de apostilamento.
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente Termo de Apostilamen-
to, assinado eletronicamente pelos responsáveis, para que se produzam 
seus efeitos legais.
data da assinatura eletrônica:17/10/2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças da SEPlad

Protocolo: 865176

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 981/2022-daF/sePLad, 
de 18 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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/1326723 de 17/10/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 18/10/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 883/2022 – 
daf/SEPlad de 14/09/2022, publicada no doE nº. 35.115 de 15/09/2022, 
à servidora WaNda Maria carValHo dE carValHo, id. funcional nº 
5632579/3, ocupante do cargo de administrador, lotada na coordenadoria 
de logística e Gestão – cloG/daf/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865509
retiFicaÇÃo Nº 48/2022

Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 2682, de 17/10/2022, publicado no d.o.E nº 35.153, de 
18/10/2022
oNde se LÊ:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

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

Leia-se:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

251022884600009043 – Enc. PGE 0301 319091 860.000,00

251022884600009043 – Enc. PGE 0301 319113 140.000,00

251022884600009068 – Enc. PGE 0301 319091 1.720.000,00

251022884600009068 – Enc. PGE 0301 319113 280.000,00

Portaria Nº 394, de 18 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° 2687, de 18/10/2022 e nº 2688, 
de 18/10/2022.
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
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aNeXo a Portaria Nº 394, de 18 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
Polícia civil

outras despesas 
correntes 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

SEaP
investimentos 0,00 463.850,11 0,00 0,00 463.850,11

obras e instalações
 0306 0,00 463.850,11 0,00 0,00 463.850,11

outras despesas 
correntes 0,00 11.535.158,64 0,00 0,00 11.535.158,64

despesas ordinárias
 0101 0,00 11.535.158,64 0,00 0,00 11.535.158,64

GESTÃo
iaSEP

outras despesas 
correntes 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 8.993.391,20 0,00 0,00 8.993.391,20

obras e instalações
 0301 0,00 3.540.389,80 0,00 0,00 3.540.389,80

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 0,00 5.453.001,40 0,00 0,00 5.453.001,40
PolÍTica Social
fund. Santa casa
outras despesas 

correntes 0,00 886.583,60 0,00 0,00 886.583,60

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 886.583,60 0,00 0,00 886.583,60

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 285.920,00 0,00 0,00 285.920,00

SEaP
 0101 0,00 285.920,00 0,00 0,00 285.920,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 2.793.784,00 0,00 0,00 2.793.784,00

SEdoP
 0301 0,00 2.793.784,00 0,00 0,00 2.793.784,00

Governança 
Pública 0,00 10.916.453,16 0,00 0,00 10.916.453,16

iaSEP
 0101 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

SEaP
 0101 0,00 169.847,36 0,00 0,00 169.847,36

SEdoP
 0301 0,00 746.605,80 0,00 0,00 746.605,80

Manutenção da 
Gestão 0,00 4.165.818,54 0,00 0,00 4.165.818,54

Polícia civil
 0101 0,00 3.241.350,00 0,00 0,00 3.241.350,00

SEaP

 0101 0,00 924.468,54 0,00 0,00 924.468,54

Saúde 0,00 6.339.585,00 0,00 0,00 6.339.585,00
fund. Santa casa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 886.583,60 0,00 0,00 886.583,60
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 5.453.001,40 0,00 0,00 5.453.001,40
Segurança Pública 0,00 13.377.422,85 0,00 0,00 13.377.422,85

Polícia civil
 0101 0,00 2.758.650,00 0,00 0,00 2.758.650,00

SEaP
 0101 0,00 10.154.922,74 0,00 0,00 10.154.922,74
 0306 0,00 463.850,11 0,00 0,00 463.850,11

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 27.535.158,64 0,00 0,00 27.535.158,64

0301 - recursos ordinários 0,00 8.993.391,20 0,00 0,00 8.993.391,20
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 463.850,11 0,00 0,00 463.850,11

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 886.583,60 0,00 0,00 886.583,60

ToTal 0,00 37.878.983,55 0,00 0,00 37.878.983,55

Portaria Nº 395, de 18/10/2022 - 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$ 213.100,00 (duzentos e Treze Mil, cem reais), 
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

161011281214998322 - SEdUc 0102 335041 213.100,00

ToTal 213.100,00

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

161011281214998322 - SEdUc 0102 339039 213.100,00

ToTal 213.100,00

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 396, de 18 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$ 3.316.099,47 (Três Milhões, Trezentos e 
dezesseis Mil, Noventa e Nove reais e Quarenta e Sete centavos), 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
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aNeXo a Portaria Nº 396, de 18 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

coHaB
investimentos 0,00 82.048,33 0,00 0,00 82.048,33

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 82.048,33 0,00 0,00 82.048,33
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 284.966,52 14.561,00 299.527,52

contrato Global
 0301 0,00 0,00 284.966,52 0,00 284.966,52

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 0,00 14.561,00 14.561,00

PolÍTica Social
SEJUdH

investimentos 0,00 0,00 2.368.023,62 0,00 2.368.023,62
outras despesa de 

investimentos
 0301 0,00 0,00 2.368.023,62 0,00 2.368.023,62

outras despesas 
correntes 0,00 566.500,00 0,00 0,00 566.500,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 566.500,00 0,00 0,00 566.500,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Manutenção da 
Gestão 0,00 648.548,33 2.652.990,14 14.561,00 3.316.099,47

coHaB
 0301 0,00 82.048,33 284.966,52 14.561,00 381.575,85

SEJUdH
 0301 0,00 566.500,00 2.368.023,62 0,00 2.934.523,62

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 648.548,33 2.652.990,14 14.561,00 3.316.099,47

ToTal 0,00 648.548,33 2.652.990,14 14.561,00 3.316.099,47

Portaria Nº 397, de 18 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$ 2.531.146,67 (dois Milhões, Quinhentos 
e Trinta e Um Mil, cento e Quarenta e Seis reais e Sessenta e Sete 
centavos), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) 
de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) 
anexo(s) 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 397, de 18 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍTica Social

SEJUdH

investimentos 0,00 0,00 0,00 2.531.146,67 2.531.146,67

outras despesa de 
investimentos

 0301 0,00 0,00 0,00 2.531.146,67 2.531.146,67

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 2.531.146,67 2.531.146,67

SEJUdH
 0301 0,00 0,00 0,00 2.531.146,67 2.531.146,67

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 2.531.146,67 2.531.146,67

ToTal 0,00 0,00 0,00 2.531.146,67 2.531.146,67

Portaria Nº 398, de 18 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 
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 3º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 58.124,40 (cinquenta e oito Mil, cento 
e Vinte e Quatro reais e Quarenta centavos), a quota do terceiro 
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 398, de 18 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

SETUr

outras despesas 
correntes 0,00 58.124,40 0,00 0,00 58.124,40

despesas ordinárias

 0101 0,00 58.124,40 0,00 0,00 58.124,40

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 58.124,40 0,00 0,00 58.124,40

SETUr
 0101 0,00 58.124,40 0,00 0,00 58.124,40

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 58.124,40 0,00 0,00 58.124,40

ToTal 0,00 58.124,40 0,00 0,00 58.124,40

Protocolo: 865803

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 158 de 13 de oUtUBro de 2022
ProrroGar, a licença para tratamento de saúde, da servidora lENY do 
Socorro alMEida BEcHara, matrícula Nº 3156737/1, ocupante do car-
go de asssistente administrativo,de acordo com o art. 83 da lei Nº 5.810 
de 24.01.94(regime Jurídico), no período de 07/06/2022 a 03/12/2022.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 07 de junho de 
2022.
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865444
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº2022/958683

Termo aditivo:4º
data da assinatura: 17/10/2022
Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 45
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: laBoraTÓrio dE PaToloGia clÍNica dr. PaUlo cordEiro 
dE aZEVEdo lTda.
cNPJ Nº.04.978.805/0025-32
Endereço: av. Presidente Getúlio Vargas, nº 2290- Bairro: centro
cEP: 68.740-005- Município: castanhal/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------------

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº2022/958683

Termo aditivo:4º
data da assinatura: 11/10/2022
Vigência: 11/10/2022 a 11/10/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 54
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: fiSioTEraPia riBEiro lTda- fiSiocENTEr
cNPJ Nº.04.890.710/0002-76
Endereço: aV. Marechal castelo Branco nº 76- Bairro: centro –
cEP: 68.450-000 - Município: MoJU/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº2022/958683

Termo aditivo:4º
data da assinatura:10/10/2022
Vigência: 10/10/2022 a 10/10/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 068
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro dE diaGNÓSTico aVaNÇado lTda.- cda
cNPJ Nº. 13.697.992/0001-08
Endereço: av. Brasília 220 - Bairro: BEla ViSTa –
cEP: 68.459-000 -Município: TUcUrUi/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
---

terMo aditiVo
Processo Nº2022/958683

Termo aditivo:3º
data da assinatura:18/10/2022
Vigência: 18/10/2022 a 18/10/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 071
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HoSPiTal E MaTErNidadE do PoVo dE caPiTÃo PoÇo lTda
cNPJ Nº. .04.758.223/0001-73
Endereço: TV. José Barros da Silva, Nº.1055 - Bairro: Jardim Tropical –
cEP: 68.650-000 -Município: caPiTÃo PoÇo/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
--------------------------------------------------------------------------

terMo aditiVo a coNtrato
Processo: 2022/958683
Termo aditivo:2º
data de assinatura:19/10/2022
Vigência:19/10/2022 a 19/10/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência
contrato:022
Exercício:2020
Projeto atividade: 8888-0261-339039
contratada: f.a P.M caValEiro dE MacEdo- iNSTiTUTo MÉdico dE Bra-
GaNÇa-iMEB
cNPJ: 08.678.308/0001-00
Endereço: av.MarEcHal floriaNo PEiXoTo,1900, cENTro, BraGaNÇa/
Pa -cEP: 68.600-000.
foNE:(91) 3425-1790
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-----------------------------------------------------------------------------

terMo aditiVo a coNtrato
Processo: 2022/958683
Termo aditivo:1º
data de assinatura:17/10/2022
Vigência:17/10/2022 a 17/10/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência
contrato:025
Exercício:2021
Projeto atividade: 8888-0261-339039
contratada: oNcoradiUM cENTro oNcoloGico do SUl do Para lTda,
cNPJ: 12.917.707/0001-46
Endereço:rua afro Sampaio- S/N, Quadra 22 lote 02, Bairro:cidade Nova, 
Município: MaraBá/Pa, cEP:68.501-560
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------

terMo aditiVo ao coNtrato
Processo: 2022/958683
Termo aditivo:1º
data de assinatura:22/10/2022
Vigência:22/10/2022 a 22/10/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência
contrato:037
Exercício:2021
Projeto atividade: 8888-0261-339039
contratada:caP- SErViÇoS MÉdicoS dE aNESTESioloGia S.S lTda
cNPJ: 18.812.739/0001-63
Endereço:TV. alMiraNTE WaNdENKolK, Nº 1243 – Sala 505 – Bairro 
Umarizal, Município BElÉM/Pa, cEP:66.050-030, .
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------------

terMo aditiVo ao coNtrato
Processo: 2022/958683
Termo aditivo:1º
data de assinatura:21/10/2022
Vigência:21/10/2022 a 21/10/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência
contrato:036
Exercício:2021
Projeto atividade: 8888-0261-339039
contratada:laBoTEcH lTda
cNPJ: .03.870.368/0001-07,
Endereço:américo lopes Nº 251 – Bairro:São Manoel, Município: São Mi-
guel do Guamá/Pa, cEP:68.660-000 .
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 863572

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 159 de 13 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr aos servidores deste instituto, de férias regulamentares no 
mês NoVEMBro/2022, de acordo com o art. 74 da lei 5.810/94(rJU), 
conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de novembro de 
2022.
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro

MatricULa NoMe do serVidor PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo
 coNcessiVo

6120610/1 aldemira de Nazaré Pimentel 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

3154963/1 admilson lopes da cruz 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

5951095/1 celso roberto da Silva Valle 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

3154700/1 franciana leão dias 2021/2022 28.11 a 12.12.2022

5945694/ 1 frank Karson Xabregas lobato 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

5009448/1 Kilza Maria da Silva Pereira 2021/2022 16.11 a 15.12.2022

55588142/1 luiz fabiano cunha de andrade 2021/2022 16.11 a 30.11.2022

3156850/1 Maria de fatima conceição de oliveira 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

3155455/1 Maria Jose costa e Sousa 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

3152502/1 Maria Suely lopes Teixeira 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

5258430/2 Neucicleia de Moura Galvão 2021/2022 01.11 a 30.11.2022

57232782/1 Patricia amanda oliveira de Miranda 2021/2022 14.11 a 13.12.2022

3155951/1 rosa dos inocentes Marques alfaia 2021/2022 21.11 a 10.12.2022

5094224/1 Simone Silva Maranhão 2021/2022 16.11 a 15.12.2022

3153789/1 Tito carlos Machado da Silva 2021/2022 21.11 a 20.12.2022

Protocolo: 865438
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 791 de 18 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 
2022/1295726 (PaE), de 06/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alessandro de Moraes Barros, 
matrícula nº 5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar 
ao município de Marabá/PA, no período de 13/10/2022 a 15/10/2022, a fim 
de realizar o transporte e organizar os equipamentos do polo do iGEPrEV 
do referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 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 790 de 18 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de Contrato, Convê-
nio ou Termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal e Suplente de 
contrato administrativo, nos autos dos Processos administrativos Eletrôni-
cos nº 2018/505865, de 12/11/2018 e n° 2021/1365513, de 30/11/2021;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 031/2019, de 11 de fevereiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.803, de 13/02/2019, referente ao Processo 
administrativo Eletrônico n° 2018/505865, como fiscal do contrato 
Administrativo n° 33/2018, firmado com a Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará – ProdEPa, cNPJ nº 
05.059.613/0001-18, que tem como objeto a prestação de serviços 
de tecnologia da informação e comunicação – Tic, o servidor Marco 
antônio Martins, matrícula nº 55589560/1, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de informática, lotado na coordenadoria de Tecnologia da 
informação, pela servidora camila Marinho almeida costa, matrícula nº 
54195652/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, 
lotada na coordenadoria de Tecnologia da informação;
ii – dESiGNar a servidora cristiane Gaia ranieri, matrícula nº 5963003/1, 
ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, lotada na coor-
denadoria de Tecnologia da informação, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 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 789 de 18 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/1292658 (PaE), de 06/10/2022, que dispõe sobre concessão de di-
árias.
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 777/2022, de 11 de outubro de 
2022, publicada no doE nº 35.149, de 13/10/2022, que autoriza o servidor 
Keytson deny Gomes Portugal, matrícula nº 5929454/3, ocupante do 
cargo em comissão de coordenador de Tecnologia da informação, a viajar 
ao município de Marabá/PA, no período de 13/10/2022 a 15/10/2022, a fim 
de realizar a verificação da estrutura física e lógica do polo do IGEPREV, no 
referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 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 788 de 18 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 
2022/1304924 (PaE), de 11/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Marcelo Barbosa rodrigues, 
matrícula nº 5905513/7, ocupante do cargo em comissão de coordenador 
de arrecadação e fiscalização, a viajar a cidade de Brasília/df, no período 
de 16/10/2022 a 17/10/2022, a fim de participar de reunião de trabalho no 
instituto Nacional do Seguro Social – iNSS, na referida cidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária 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, 18 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 787 de 18 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 
2022/1317517 (PaE), de 13/10/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/3, 
ocupante do cargo em comissão de Secretário de diretoria, a viajar aos 
municípios de ourilândia do Norte/Pa e São félix do Xingu/Pa, no período 
de 24/10/2022 a 28/10/2022, 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, 04 e ½ (quatro 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, 18 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
errata da Portaria ret aP Nº 2541 de 03 de aGosto de 

2018, recoMeNdada PeLo oFÍcio N.° 04435/2022/seGer-tce.
onde se lê:
“[...] art. 1°, inciso i, da lei complementar n° 51, de 20 de dezembro de 
1985 [...]”
Leia-se:
“[...] art. 1°, inciso ii, da lei complementar n° 51, de 20 de dezembro de 
1985 [...]”
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Portaria Nº 792 de 18 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 
2022/1323498 (PaE), de 14/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Henrique Pereira Mascare-
nhas, matrícula nº 5948304/1, ocupante do cargo de analista de investi-
mentos/coordenador, lotado no Núcleo Gestor de investimento, a viajar a 
cidade de São Paulo/SP, no período de 18/10/2022 a 20/10/2022, a fim de 
realizar diligências institucionais nas instituições financeiras credenciadas 
junto ao iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 18 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 793 de 18 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 
2022/1307008 (PaE), de 11/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor carlos Wanderson Silva de 
Souza, matrícula nº 4219593/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, no 
período de 10/10/2022 a 26/10/2022, a fim de exercer suas atividades 
funcionais na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 16 e ½ (dezesseis 
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, 18 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 865440
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 590, de 18  de oUtUBro de 2022
altera dispositivos da PorTaria Nº 354, de 14 de dezembro de 2005, que 
dispõe sobre o Boletim de Preços Mínimos de Mercado.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso de sua competência que 
lhe é conferida por lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 
do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto nº 4.676, 
de 18 de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º as tabelas a seguir indicadas relativas ao “Transporte rodoviário” 
do anexo Único da PorTaria Nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que 
dispõe sobre o Boletim de Preços Mínimos de Mercado, passam a vigorar 
com as seguintes alterações, mantendo-se a respectiva nota:
 

“traNsPorte rodoViÁrio
 taBeLa a - de carGa LotaÇÃo

tipo de carga Coeficiente de 
custo Unidade

Número de eixos da carregados do veículo combinado
2 3 4 5 6 7 9

Granel sólido

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,0908 3,9886 4,5346 5,2018 5,9490 6,4105 7,3765

carga e descar-
ga (cc) r$ 252,70 300,69 308,26 341,28 381,80 442,25 484,22

Granel líquido

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,1308 4,0391 4,5644 5,2868 6,0340 6,5362 7,5014

carga e descar-
ga (cc) r$ 258,72 309,59 306,52 354,72 395,24 466,85 508,64

Frigorificada ou 
aquecida

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,7095 4,7567 5,4410 6,3221 7,1883 7,6450 8,7747

carga e descar-
ga (cc) r$ 291,86 340,73 360,30 423,32 463,84 522,96 569,98

conteinerizada

deslocamento 
(ccd) r$/km  3,9759 4,5282 5,1999 5,9471 6,4112 7,3701

carga e descar-
ga (cc) r$  297,19 306,52 340,76 381,28 442,42 482,47

carga Geral

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,0839 3,9759 4,5282 5,1999 5,9471 6,4112 7,3701

carga e descar-
ga (cc) r$ 250,78 297,19 306,52 340,76 381,28 442,42 482,47

Neogranel

deslocamento 
(ccd) r$/km 2,6959 3,9759 4,5460 5,1999 5,9471 6,4112 7,3701

carga e descar-
ga (cc) r$ 250,78 297,19 311,40 340,76 381,28 442,42 482,47

Perigosa (granel 
sólido)

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,7125 4,6103 5,1865 5,8538 6,6010 7,0824 8,0483

carga e descar-
ga (cc) r$ 370,88 418,87 431,99 465,00 505,53 571,45 613,41

Perigosa (granel 
líquido)

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,7729 4,6811 5,2187 5,9411 6,6883 7,2104 8,1756

carga e descar-
ga (cc) r$ 387,49 438,33 440,84 489,03 529,55 606,64 648,43

Perigosa (frigorifica-
da ou aquecida)

deslocamento 
(ccd) r$/km 4,1915 5,2387 5,9449 6,8260 7,6922 8,1747 9,3044

carga e descar-
ga (cc) r$ 375,59 424,46 451,24 514,26 554,79 621,02 668,04

Perigosa (conteine-
rizada)

deslocamento 
(ccd) r$/km  4,2597 4,8423 5,5140 6,2612 6,7452 7,7041

carga e descar-
ga (cc) r$  372,47 387,35 421,59 462,11 528,72 568,77

Perigosa (carga 
geral)

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,3677 4,2597 4,8423 5,5140 6,2612 6,7452 7,7041

carga e descar-
ga (cc) r$ 326,06 372,47 387,35 421,59 462,11 528,72 568,77

carga Granel Pres-
surizada

deslocamento 
(ccd) r$/km    5,3696 6,1167  7,6212

carga e descar-
ga (cc) r$    387,41 427,93  551,52

taBeLa B - oPeraÇÕes eM QUe HaJa a coNtrataÇÃo aPeNas do VeÍcULo aUtoMotor de carGas

tipo de carga Coeficiente de 
custo Unidade

Número de eixos da carregados do veículo combinado
2 3 4 5 6 7 9

Granel sólido

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,2004 4,7309 5,4780 5,7682 6,4320

carga e descar-
ga (cc) r$   280,07 307,34 347,86 393,02 415,62

Granel líquido

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,2365 4,7670 5,5142 5,8043 6,4681

carga e descar-
ga (cc) r$   280,07 307,34 347,86 393,02 415,62

Frigorificada ou 
aquecida

deslocamento 
(ccd) r$/km   5,0402 5,6754 6,5416 6,8516 7,6609

carga e descar-
ga (cc) r$   313,79 341,05 381,57 432,21 454,81

conteinerizada

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,2004 4,7309 5,4780 5,7682 6,4320

carga e descar-
ga (cc) r$   280,07 307,34 347,86 393,02 415,62

carga Geral

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,2004 4,7309 5,4780 5,7682 6,4320

carga e descar-
ga (cc) r$   280,07 307,34 347,86 393,02 415,62

Neogranel

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,2004 4,7309 5,4780 5,7682 6,4320

carga e descar-
ga (cc) r$   280,07 307,34 347,86 393,02 415,62

Perigosa (granel 
sólido)

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,8523 5,3828 6,1300 6,4400 7,1038

carga e descar-
ga (cc) r$   403,80 431,06 471,58 522,22 544,82

Perigosa (granel 
líquido)

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,8908 5,4213 6,1685 6,4786 7,1424

carga e descar-
ga (cc) r$   414,39 441,65 482,17 532,81 555,42

Perigosa (frigorifica-
da ou aquecida)

deslocamento 
(ccd) r$/km   5,5441 6,1793 7,0455 7,3814 8,1906

carga e descar-
ga (cc) r$   404,73 431,99 472,51 530,27 552,87

Perigosa (conteine-
rizada)

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,5145 5,0450 5,7922 6,1022 6,7660

carga e descar-
ga (cc) r$   360,90 388,16 428,68 479,32 501,93

Perigosa (carga 
geral)

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,5145 5,0450 5,7922 6,1022 6,7660

carga e descar-
ga (cc) r$   360,90 388,16 428,68 479,32 501,93

carga Granel Pres-
surizada

deslocamento 
(ccd) r$/km    4,7309 5,4780  6,4320

carga e descar-
ga (cc) r$    307,34 347,86  415,62

taBeLa c - traNsPorte rodoViÁrio de carGa LotaÇÃo de aLto deseMPeNHo

tipo de carga Coeficiente de 
custo Unidade

Número de eixos da carregados do veículo combinado
2 3 4 5 6 7 9

Granel sólido

deslocamento 
(ccd) r$/km 2,7945 3,5804 4,1570 4,7473 5,4000 5,7684 6,6365

carga e descar-
ga (cc) r$ 102,72 113,06 122,66 129,77 138,50 159,39 168,43

Granel líquido

deslocamento 
(ccd) r$/km 2,8204 3,6101 4,1909 4,8010 5,4537 5,8367 6,7045

carga e descar-
ga (cc) r$ 104,02 114,98 122,28 132,67 141,40 164,69 173,70

Frigorificada ou 
aquecida

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,3955 4,3288 5,0302 5,7645 6,5362 6,9171 7,9372

carga e descar-
ga (cc) r$ 123,30 133,83 148,40 161,98 170,71 193,67 203,80

conteinerizada

deslocamento 
(ccd) r$/km  3,5758 4,1547 4,7466 5,3994 5,7686 6,6342

carga e descar-
ga (cc) r$  112,31 122,28 129,66 138,39 159,43 168,06

carga Geral

deslocamento 
(ccd) r$/km 2,7920 3,5758 4,1547 4,7466 5,3994 5,7686 6,6342

carga e descar-
ga (cc) r$ 102,31 112,31 122,28 129,66 138,39 159,43 168,06

Neogranel

deslocamento 
(ccd) r$/km 2,4041 3,5758 4,1611 4,7466 5,3994 5,7686 6,6342

carga e descar-
ga (cc) r$ 102,31 112,31 123,33 129,66 138,39 159,43 168,06
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Perigosa (granel 
sólido)

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,2143 4,0003 4,6087 5,1990 5,8517 6,2415 7,1096

carga e descar-
ga (cc) r$ 140,32 150,67 163,85 170,96 179,69 204,12 213,16

Perigosa (granel 
líquido)

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,2360 4,0257 4,6202 5,2303 5,8831 6,2875 7,1553

carga e descar-
ga (cc) r$ 143,90 154,87 165,75 176,14 184,87 211,70 220,71

Perigosa (frigorifica-
da ou aquecida)

deslocamento 
(ccd) r$/km 3,7780 4,7113 5,4366 6,1709 6,9426 7,3514 8,3715

carga e descar-
ga (cc) r$ 157,12 167,65 186,88 200,46 209,19 236,76 246,89

Perigosa (conteine-
rizada)

deslocamento 
(ccd) r$/km  3,7578 4,3685 4,9604 5,6132 6,0039 6,8695

carga e descar-
ga (cc) r$  140,67 154,23 161,60 170,34 194,91 203,54

Perigosa (carga 
geral)

deslocamento 
(ccd) r$/km 2,9740 3,7578 4,3685 4,9604 5,6132 6,0039 6,8695

carga e descar-
ga (cc) r$ 130,67 140,67 154,23 161,60 170,34 194,91 203,54

carga Granel Pres-
surizada

deslocamento 
(ccd) r$/km    4,8075 5,4603  6,7244

carga e descar-
ga (cc) r$    139,71 148,44  182,94

taBeLa d - oPeraÇÕes eM QUe HaJa a coNtrataÇÃo aPeNas
do VeÍcULo aUtoMotor de carGas de aLto deseMPeNHo

tipo de carga Coeficiente de 
custo Unidade

Número de eixos da carregados do veículo combinado
2 3 4 5 6 7 9

Granel sólido

deslocamento 
(ccd) r$/km   3,8885 4,3554 5,0082 5,2407 5,8519

carga e descar-
ga (cc) r$   116,58 122,46 131,19 148,78 153,66

Granel líquido

deslocamento 
(ccd) r$/km   3,9246 4,3916 5,0443 5,2769 5,8880

carga e descar-
ga (cc) r$   116,58 122,46 131,19 148,78 153,66

Frigorificada ou 
aquecida

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,7378 5,3095 6,0812 6,3352 7,0918

carga e descar-
ga (cc) r$   138,38 144,25 152,98 174,12 178,99

conteinerizada

deslocamento 
(ccd) r$/km   3,8885 4,3554 5,0082 5,2407 5,8519

carga e descar-
ga (cc) r$   116,58 122,46 131,19 148,78 153,66

carga Geral

deslocamento 
(ccd) r$/km   3,8885 4,3554 5,0082 5,2407 5,8519

carga e descar-
ga (cc) r$   116,58 122,46 131,19 148,78 153,66

Neogranel

deslocamento 
(ccd) r$/km   3,8885 4,3554 5,0082 5,2407 5,8519

carga e descar-
ga (cc) r$   116,58 122,46 131,19 148,78 153,66

Perigosa (granel 
sólido)

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,3402 4,8071 5,4599 5,7139 6,3250

carga e descar-
ga (cc) r$   157,77 163,65 172,38 193,51 198,38

Perigosa (granel 
líquido)

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,3540 4,8210 5,4737 5,7277 6,3388

carga e descar-
ga (cc) r$   160,05 165,93 174,66 195,80 200,67

Perigosa (frigorifica-
da ou aquecida)

deslocamento 
(ccd) r$/km   5,1442 5,7159 6,4876 6,7695 7,5261

carga e descar-
ga (cc) r$   176,86 182,74 191,47 217,20 222,07

Perigosa (conteine-
rizada)

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,1023 4,5693 5,2220 5,4760 6,0871

carga e descar-
ga (cc) r$   148,53 154,40 163,13 184,27 189,14

Perigosa (carga 
geral)

deslocamento 
(ccd) r$/km   4,1023 4,5693 5,2220 5,4760 6,0871

carga e descar-
ga (cc) r$   148,53 154,40 163,13 184,27 189,14

carga Granel Pres-
surizada

deslocamento 
(ccd) r$/km    4,3554 5,0082  5,8519

carga e descar-
ga (cc) r$    122,46 131,19  153,66”

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 865448
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 2246 de 11 de oUtUBro de 2022
dESiGNar o servidor JoSE EdUardo MiraNda BaTiSTa coSTa, id func 
nº 5607965/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, para responder pela 
corregedoria fazendária, no período de 10/10/2022 a 08/12/2022, por 
motivo de licença prêmio, do titular carloS alBErTo MarTiNS QUEiroZ, 
id func nº 5128129/2.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
de ordeM,

Portaria Nº 1990 de 12/09/2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.124 de 22/09/2022.

servidor aNToNio EdSoN da SilVa MoUra
onde se lê: período de 01/10/2022 a 15/10/2022
Leia-se: período de 03/10/2022 a 17/10/2022.

errata
de ordeM,

Portaria Nº 1985 de 12/09/2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.124 de 22/09/2022.

servidor raiMUNdo NoNaTo MErcEdES dE SoUSa
onde se lê: Identificação Funcional nº 20077401/1
Leia-se: Identificação Funcional nº 2007401/1.

errata
de ordeM,

Portaria Nº 367 de 13/06/2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.009 de 15/06/2022.

servidora MarGarETE clEidE SUSSUaraNa PENa
onde se lê: triênio de 26/07/2005 a 25/07/2008
Leia-se: triênio de 26/10/2005 a 25/10/2008.

Protocolo: 865323
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 584 de 14 de oUtUBro de 2022
aUToriZar, 16 (dezesseis) dias de gozo de férias ao servidor aNidio 
MoUTiNHo da coNcEiÇao, Engenheiro agrônomo, id func nº 12548/1, 
lotado na diretoria de administração, para serem usufruídas no período de 
13/10/2022 a 28/10/2022, em virtude da interrupção das férias referente 
ao exercício de 15/03/2017 a 14/03/2018, pela PorTaria Nº 802 de 
09/04/2018, publicada no doE n° 35.598 de 16/04/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 586 de 14 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo BiTENcoUrT dE araUJo, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5570077/1, lotado na célula de 
Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 
correspondentes ao triênio de 26/11/1993 a 25/11/1998.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 585 de 14 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor PaUlo SErGio EPifaNio dE SoUZa, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 700665/2, lotado na cEcoMT, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 15/10/2022 a 13/11/2022, corres-
pondentes ao triênio de 12/03/2001 a 11/03/2004.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 587 de 14 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr à servidora SaNdra Maria liMa ViEira, Economista, id func 
nº 3208354/1, lotada na Unidade de controle interno, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 07/11/2022 a 06/12/2022, correspondentes 
ao triênio de 31/07/2016 a 30/07/2019
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 588 de 14 de oUtUBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 543 de 13/09/2022, publicada no doE nº 35.115 
de 15/09/2022, o período de licença Prêmio da servidora ESTEla Maria 
doS SaNToS SilVa, fiscal de receitas Estaduais/chefe da Secretaria 
Geral-Tarf, do período de 17/10/2022 a 15/11/2022 para o período de 
03/10/2022 a 01/11/2022, correspondentes ao triênio de 11/05/2014 a 
10/05/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 865328

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº2289, 18 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/1336662-rESolVE:
coNcEdEr a servidora iZaNETE loPES da SilVa, cargo assistente admi-
nistrativo, Matricula nº5149487/1, portador do cPf nº 215.563.002-63, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo:1.700,00 (mil e setecentos reais)
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foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
riTUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de oUTUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 865553

.

.

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,publicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro 
de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 2283 de 18 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor Marco aNToNio SErra MoNTEiro, nº 0556007101, 
MoToriSTa faZENdário - B - iii, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.
TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM, objetivo de conduzir veículo transportando 
servidores, no período de 18.10.2022 à 20.10.2022, no trecho Santarém - 
ruropolis - Novo Progresso - itaituba -Santarém.
Portaria Nº  2284 de 18 de outubro de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidor Mario aNToNio cardoSo SaBado, nº 0324805401, 
MoToriSTa, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de 
conduzir veículo oficial transportando bens móveis para as unidades desta 
secretaria, no período de 19.10.2022 à 23.10.2022, no trecho Belém - 
castanhal - Paragominas - itinga - Belém.
Portaria Nº 2285 de 18 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora SiMoNE PoNTES dE fiGUEirEdo, nº 0514410801, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na 
unidade, no período de 19.10.2022, no trecho Belém - acará -Belém.
Portaria N.º 2286 de 18 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor alciNo alVES da coSTa, nº 0518637401, MoToriSTa faZEN-
dário, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial com servidores, no período 
de 19.10.2022, no trecho Belém - acará - Belém.
Portaria N.º 2287 de 18 de outubro de 2022 autorizar 4 e 1/2  di-
árias ao servidor carloS JoSE dE SoUZa MoNTEiro, nº 0321788401, 
SErVENTE rEf. i, cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de 
realizar entrega de bens e móveis nas unidades da SEfa, no período de 
19.10.2022 à 23.10.2022, no trecho Belém - castanhal - Paragominas - 
itinga - Belém.
Portaria N.º 2288 de 18 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501, GErENTE faZEN-
dario,  coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na unidade, no período de 
19.10.2022, no trecho Belém -acará - Belém.

Protocolo: 865469

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo -  cerat castaNHaL
coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tributá-
ria de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr a Sra. Maria doraci da SilVa coSTa, cPf nº 254.381.822-
72, iNTiMada da decisão da Julgadoria de Primeira instância referente 
ao - aiNf - iPVa nº 022017510008989-0 que foi julgado ParcialMENTE 
ProcEdENTE.
Hilario aUGUSTo fErrEira NETo
 coordenador - cEraT caSTaNHal

Protocolo: 865248

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 2271 de 17 de oUtUBro de 2022
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 301 de 10/05/2022, publicada no 
doE nº 34.966 de 11/05/2022, que revogou, a contar de 01/04/2022, a 
licença remunerada para exercer Mandato classista, do servidor cHarlES 
JoHNSoN da SilVa alcaNTara, id. func. nº 5255171/2, compondo a 
diretoria Executiva da federação Nacional do fisco Estadual e distrital - 
fENafiSco, no cargo de Presidente, eleito para o triênio de 2020/2022.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício.

Protocolo: 865184

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria N.º202201001175 de 18/10/2022 - Proc N.º 

002022730007257/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: Jose ferreira da Silva filho – cPf: 431.506.832-20
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ caMBio MaNUal. Tipo: Pas/auto-
móvel

Portaria N.º202201001177 de 18/10/2022 - Proc N.º 
002022730007273/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: ivan Pires chaves – cPf: 159.563.002-30
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204005945, de 18/10/2022 - Proc N.º 

2022730007283/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: ana lucia de Maria – cPf: 303.213.282-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB147448

Portaria N.º202204005947, de 18/10/2022 - Proc N.º 
2022730007280/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 lacerda Pantoja Werneck – cPf: 459.046.182-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracT 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NM3392838

Portaria N.º202204005949, de 18/10/2022 - Proc N.º 
2022730007253/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 Guilherme de Souza Braga – cPf: 165.964.802-59
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BTXG2103738

Portaria N.º202204005951, de 18/10/2022 - Proc N.º 
2022730007265/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: abimael ribeiro da rocha – cPf: 210.850.052-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WEEK TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd17350MB4338421

Portaria N.º202204005953, de 18/10/2022 - Proc N.º 
2022730007268/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: ana adma raiol Gerhardt – cPf: 122.190.022-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd374154f5070949

Portaria N.º202204005955, de 18/10/2022 - Proc N.º 
2022730007154/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ronaldo Miranda – cPf: 593.787.782-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lT7/Pas/automovel/9BGJJ7520PB181330

Portaria N.º202204005957, de 18/10/2022 - Proc N.º 
2022730007266/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 Sergio Pereira da Silva – cPf: 121.409.702-25
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT2G2100252

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204005944, de 18/10/2022 - Proc N.º 

0020227300072787/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2022 
a 31/12/2022
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mud cat e transf de prop em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qvc1i52.
interessado: reinivaldo araujo Brelaz – cPf: 091.843.092-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358a7HlYK34557

Protocolo: 865362
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios – tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna pública a data de julgamento dos recursos abaixo, 
a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
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seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 25/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19600, aiNf nº 
012021510000293-9, contribuinte PaNoraMa coMÉrcio dE MÓVEiS 
lTda, insc. Estadual nº. 15251375-2, advogado: lUciaNo caValcaNTE 
dE SoUZa fErrEira, oaB/Pa-12580,
Em 25/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19240, aiNf nº 
042019510000143-9, contribuinte ParaMáQUiNaS MáQUiNaS E PEÇaS 
lTda, insc. Estadual nº. 15209677-9
Em 25/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19836, aiNf nº 
012019510001665-6, contribuinte J c MaraNHÃo coMÉrcio E rEPrE-
SENTaÇÕES lTda, insc. Estadual nº. 15358113-1
Em 25/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19842, aiNf nº 
042017510000713-0, contribuinte roSSiMa iNdÚSTria E coMÉrcio dE 
MadEiraS lTda, insc. Estadual nº. 15230839-3
Em 25/10/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19582, aiNf nº 
182021510000058-6, contribuinte cErPa cErVEJaria ParaENSE Sa, 
insc. Estadual nº. 15000475-3
acÓrdÃoS

PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto.
acÓrdÃo N. 8583 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19859 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N.: 352022510000278-5). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. difErENcial dE alÍQUoTaS. 
TraNSfErÊNcia ENTrE ESTaBElEciMENToS do MESMo TiTUlar. iM-
ProcEdÊNcia do aiNf. 1. correta a decisão singular que reconhece a im-
procedência do lançamento tributário formalizado para cobrança do icMS 
diferencial de alíquotas, quando comprovado nos autos que a operação 
interestadual se refere à transferência de bens entre estabelecimentos 
do mesmo titular. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNi-
ME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 
28/09/2022. 
acÓrdÃo N. 8582 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19627 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 092017510001352-0). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. oMiSSÃo dE SaÍdaS. Parcial Pro-
CEDÊNCIA. 1. Deve ser confirmada a decisão singular que declara a parcial 
procedência do aiNf, quando comprovado nos autos que o contribuinte 
declarou parte das operações que compuseram o lançamento original. 2. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 28/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 28/09/2022. 
acÓrdÃo N. 8581 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19465 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N.: 012021510000347-1). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMoES NaSSEr. EMENTa: icMS. NÃo rEcolHiMENTo. SiMPlES 
NacioNal. 1. correta a decisão singular que considerou improcedente o 
crédito tributário oriundo de não recolhimento de icMS, no regime nor-
mal de apuração, quando constatado que no período sob análise o sujeito 
passivo se encontrava regularmente optante do Simples Nacional para fins 
de recolhimento do imposto estadual. 2. recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 21/09/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 26/09/2022. 
acÓrdÃo N. 8580 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19619 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 172019510000045-2). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMoES NaSSEr. EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. 
falTa dE rETENÇÃo E rEcolHiMENTo do iMPoSTo. 1. Nas operações 
interestaduais com produtos sujeitos ao regime jurídico de substituição 
tributária, fica atribuída ao remetente a responsabilidade pela retenção e 
recolhimento do imposto em favor do estado destinatário. 2. deve ser ob-
servado o convênio de icMS n. 234/2017 que prevê a substituição tributá-
ria para medicamentos, tendo em vista que o Estado do Pará é signatário. 
3. Não configura confisco a multa aplicada em ação fiscal referente a fato 
contrário à lei, quando atende ao limite legal. 4. deixar de reter e recolher 
o icMS, na qualidade de substituto tributário, nas operações com produto 
sujeito ao regime jurídico de substituição tributária, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente pre-
vistas. 5. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 19/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 26/09/2022.

Protocolo: 865551
terMo aJUste de coNtas: 006/2022/seFa

objeto: quitação do débito constituído, sem a devida cobertura contratual, 
referente à compra, pela Secretaria de Estado da fazenda, de 02 (duas) 
vagas para o curso “MBa em Gerenciamento de Projetos” e 02 (duas) 
“MBa Executivo em Business analytics e Big data”, referentes às faturas 
01, 02, 03 e 04/17 (setembro, outubro, novembro e dezembro/2021)
Valor Total devido: r$ 19.908,96
data de assinatura: 09/09/2022
dotação orçamentária: 170106.04. 123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.92 - fonte de recursos: 0331
Partes: SEcrETaria dE ESTado da faZENda e fUNdaÇÃo GETUlio 
VarGaS - fGV, pessoa jurídica de direito privado, de caráter técnico-cien-
tífico e educativo, reconhecida de utilidade pública pelo Governo federal, 
pelo decreto s/n.º, de 27.05.92, publicado no d.o.U de 28.05.92, pelo 
Governo do Estado do rio de Janeiro, por meio do decreto n.º 39.714, de 
11 de agosto de 2006, publicado no d.o.E de 14 de agosto de 2006, e pelo 
Município do rio de Janeiro, pela lei n.º 5.242, de 17 de janeiro de 2011, 
publicada no d.o.M de 18 de janeiro de 2011, inscrita no cNPJ/ME sob o 
nº 33.641.663/0001- 44, com sede na Praia de Botafogo, 190, na cidade 
e Estado do rio de Janeiro.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 865705

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

disPeNsa Nº 024/2022
data da dispensa: 06.10.2022
contrato Nº: 134/2022
data assinatura: 07.10.2022
Prazo: 15 (quinze) anos
Objeto: Locação de um bem imóvel a ser construído conforme especifi-
cações técnicas fornecidas pelo Banco do Estado do Pará, cuja área a ser 
construída é de 250 m², que será realizado pela empresa d & N ENGENHa-
ria lTda, localizado na rua francisco lima, nº 2061, Bairro: centro, no 
município de Gurupá/PA, a ser utilizado pelo Locatário para fins de instala-
ção e funcionamento de Unidade Bancária.
Valor Mensal do aluguel: r$-21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).
Vigência: 07.10.2022 a 06.10.2037
fundamento legal: art. 29, inciso V da lei federal nº 13.303/2016 e artigo 
14 e seguintes do regulamento de licitações e contratos do Banpará.
contratada: d & N ENGENHaria lTda.
Endereço: rua Quatro, nº 3348, Sala 01 -  Bairro: Suadam ii
cEP: 68.374-380  altamira/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 865534

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 022/2022

o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará, nos ter-
mos da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contra-
tos¹, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aQUiSiÇÃo dE Ma-
TERIAL DE EXPEDIENTE, conforme condições, quantidades, especificações, 
exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 31.10.2022
Horário: 10h (horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 19/10/2022, 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, nº 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 11 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém-Pará, 19 de outubro de 2022.
alessandra Brito freire
Pregoeira

Protocolo: 865749

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 918 de 18 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 decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/1186949.
r E S o l V E:
i- rEcoNHEcEr como de efetivo exercício, o período compreendido de 
19.06.2019 a 31.05.2020 em que a servidora MarTHa HElENa GoNÇal-
VES dE Sá SEiXaS falcoSKi, matrícula nº 55587795/1, cargo odoNTÓ-
loGo, laborou na PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElÉM, com ônus para o ór-
gão cedente em conformidade ao decreto nº 1.960/18.01.2018, publicado 
do doE nº 33.542/22.01.2018 e o acordo de cooperação de 19/06/2018, 
publicado no doE nº 33641 de 20/06/2018;
ii- rEcoNHEcEr como de efetivo exercício, o período compreendido de 
01.06.2020 a 31.12.2020 em que a servidora MarTHa HElENa GoNÇal-
VES dE Sá SEiXaS falcoSKi, matrícula nº 55587795/1, cargo odoNTÓ-
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loGo, laborou na PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElÉM, com ônus para o 
órgão cedente, mediante reembolso pelo órgão cessionário, em conformi-
dade ao decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 34.240 de 
01/06/2020
III- DETERMINAR o registro na ficha funcional da servidora, como de efeti-
vo exercício, os períodos mencionados nos itens acima.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
18.10.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 865443
Portaria N° 1253 de 17 de oUtUBro de 2022

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/908144.
rESolVE:
LOTAR, a contar de 30/09/2022, para fins de regularização funcional, o 
servidor GÉrSoN SilVa frEiTaS, matrícula n° 54192620/2, cargo aGEN-
TE adMiNiSTraTiVo, na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - 
MarcElo cÂNdia.

Portaria N° 1254 de 17 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1327768.
rESolVE:
loTar, a contar de 11/10/2022, o servidor JEfErSoN NErY MoNTEiro 
TorrES, matrícula n° 5955735/3, cargo coMiSSioNado, no GaBiNETE 
do SEcrETário, com atuação no NdJ.

Portaria N° 1255 de 17 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1327878.
rESolVE:
loTar, a contar de 13/10/2022, a servidora railicE do Socorro SoUZa 
dE SoUZa, matrícula n° 5968625/1, cargo coMiSSioNado, no cENTro 
dE SaÚdE – PEdrEira, com atuação na USiPaZ - BENGUÍ.

Portaria N° 1256 de 17 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor dos PaE´s nº 2022/452278, 2022/569856 e 
2022/751384.
rESolVE:
LOTAR, a contar de 11/10/2022, para fins de regularização funcional, a 
servidora Maria daS GraÇaS da SilVa GoMES, matrícula n° 5813352/3, 
cargo MÉdico, na SEÇÃo dE TraTaMENTo fora dE doMicÍlio.

Portaria N° 1257 de 18 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1333910.
rESolVE:
LOTAR, a contar de 01/06/2022, para fins de regularização funcio-
nal, o servidor WElliNGToN JÚNior dE SoUZa laMEira, matrícula n° 
55207999/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, na dirEToria adMiNiS-
TraTiVa E fiNaNcEira, com atuação na SaGa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
18.10.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 865740
Portaria N° 0920 de 18 de oUtUBro de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1331456.
r E S o l V E:
i – cESSar, a contar de 03/10/2022, os efeitos na PorTaria Nº 1067 de 
10/12/2021, publicada no doE n° 34.793 de 13/12/2021, que designou o 
servidor JEfErSoN NErY MoNTEiro TorrES, matrícula nº 5955735, para 
responder pelo SETor dE TraNSPorTES.
ii – dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a contar de 
03/10/2022, a servidora MÔNica GiUSTi rENdEiro, matrícula nº 
5956301, para responder pelo SETor dE TraNSPorTES, até ulterior de-
liberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
18.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 865733
Portaria Nº 970, de 17 de oUtUBro de 2022.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos do processo nº 
319206/2021;

coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 425, de 13 de abril de 2016, que designou 
a comissão Permanente de Sindicância administrativa do Nível central,
rESolVE :
i -  instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e odiValdo ViaNa TaVarES, Motorista 
- matrícula nº 57205450-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, 
em tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços pela em-
presa HoSPiTal E MaTErNidadE SÃo MiGUEl, em augusto corrêa-Pa, no 
período de julho a agosto de 2020, sem cobertura contratual.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
EM 17 dE oUTUBro dE 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 865292
Portaria Nº 971, de 17 de oUtUBro de 2022.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos do processo nº 
725728/2020 e anexos;
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 425, de 13 de abril de 2016, que designou 
a comissão Permanente de Sindicância administrativa do Nível central,
rESolVE :
i - instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e odiValdo ViaNa TaVarES, Motorista - 
matrícula nº 57205450-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, em 
tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços pela oSS 
PrÓ-SaÚdE, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, no perí-
odo de 22.04.2020 a 31.10.2020, sem cobertura contratual.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM 17 dE oUTUBro dE 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 865293
Portaria Nº 972, de 17 de oUtUBro de 2022.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos do processo nº 
623413/2020 e anexos;
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 425, de 13 de abril de 2016, que designou 
a comissão Permanente de Sindicância administrativa do Nível central,
rESolVE :
i - instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e odiValdo ViaNa TaVarES, Motorista - 
matrícula nº 57205450-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, em 
tese, irregularidades administrativas na prestação de serviços pela oSS 
iNdSH - instituto Nacional de desenvolvimento Social e Humano, no Hos-
pital regional Público de integração do leste - Paragominas, no período de 
março a agosto de 2020, sem cobertura contratual.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM 17 dE oUTUBro dE 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 865296

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.230 de 13 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. 2022/1098109.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
o servidor Marcio GioVaNNi da SilVa GoNÇalVES, matrícula nº. 
54190028/1, cargo de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, 
goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corresponden-
te ao Triênio de 20.04.2011 a 19.04.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 19.12.2022 a 17.01.2023, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 18.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
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Portaria Nº 1.233 de 13 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. 2022/1027061.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Maria aParEcida alVES dE SoUZa, matrícula nº. 57206931/1, 
cargo de agente de artes Práticas, regime Jurídico de Estatutário Efe-
tivo, lotada no Hospital regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 20.08.2014 
a 19.08.2017.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2022 a 30.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 18.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.226 de 13 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. 2022/984643.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora raiMUNda NoNaTa BEMErGUY coElHo, matrícula nº. 
5563127/3, cargo de agente de artes Práticas, regime Jurídico de Esta-
tutário Efetivo, lotada na divisão de controle de Salários, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
05.10.2007 a 04.10.2010.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 14.12.2022 a 12.01.2023, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 18.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº. 1.236 de 13 de oUtUBro de 2022 - 
dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1256471.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora EriKa criSTiNa 
da coSTa fraNÇa, matrícula nº. 55587686/1, cargo de odontólogo, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na diretoria operacional, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PorTaria 
Nº. 408/16.07.2014, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
n°. 32.688/21.07.2014, correspondente ao Triênio de 05.03.2007 a 
04.03.2010, no período de 05.12.2022 a 03.01.2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 18.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 865467

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 280 de 18 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 073/2022(UNiVErSal 
faBricaÇÃo E coMÉrcio dE MÓVEiS lTda-ME) e a sequencial 116 dos 
autos do Processo n° 2022/104621;
rESolVE: revogar a designação da servidora, Gisely Gabrieli avelar castro, 
Matrícula: 57219655-4, nomeado na PorTaria Nº 269 de 03/10/2022, 
publicada no doE de 04/10/2022, por esta não fazer mais parte do quadro 
funcional desta SESPa. designar em substituição a servidora aMaNda 
corrÊa PirES, matrícula: 5966055-1, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar o contrato 073/2022, bem como pelo atesto dos documentos 
de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto 
contratado, para fins de pagamento no âmbito da SESPA, adotando todos 
os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 865205

errata
.

errata referente a Publicação do 1º terMo aditiVo ao coN-
trato assisteNciaL Nº 004/2021 - Hospital dr. afonso rodrigues 
Eireli, publicada no dia 13 dE oUTUBro dE 2022, no doE nº 35.149, sob 
o protocolo de nº 863219, tem por finalidade Retificar o valor total mensal 
final, a seguir:
oNde se LÊ:
Valor anual: r$ 1.363.164,30
Leia-se:
Valor total: r$ 1.099.368,35 (mensal)

Protocolo: 865169

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 37/12 -
Processo N° 2012/358252

ParTES: SESPa E a aSSociaÇÃo aMaZÔNica EVaNGÉlica – aaME,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência ao contrato nº 37/2012.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 039/21, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 17/10/22 a 17/10/23.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 37/2012, não alteradas por este instrumento.
data de assinatura: 17 de outubro de 2022.
 ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 865505
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 91/2020 - 

Processo Nº 2020.929897
ParTES: SESPa E J & f ENGENHaria lTda, MEdiaNTE aS cláUSUlaS 
aBaiXo ESTaBElEcidaS.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato n° 91/2020 por mais 12 (doze) meses.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 
091/2020, por mais 12 (doze) meses, a contar de 27/11/2022 a 26/11/23.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8338 / 8288 / 8874 / 8959 / 8362 / 8289,  
Elemento de despesa: 339039,  fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0303 / 
0301 / 0749 / 0349 /0149  e  ação: 260681.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 
91/2020, não alteradas por este Termo aditivo.
data de assinatura: 17 de outubro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 865155
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 094/2021 - Processo 

Nº 2021/901030
ParTES: SESPa E EMPrESa STraTEc iNforMáTica EirEli-ME.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato n° 094/2021 por mais 12 (doze) meses.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 094/2021, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/12/2022 a 17/12/2023, não ha-
vendo despesas relativas à presente prorrogação.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: funcional: 8238, Elemento de despesa: 
339040 e fonte de recurso: 0103 e ação: 246206.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 
094/2021, não alteradas por este Termo aditivo.
 data de assinatura: 17 de outubro de 2022.
  ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 865216
3° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 040/2020 - 

Processo N° 242769/20.
ParTES: SESPa E a EMPrESa alaMar coMÉrcio E SErViÇoS lTda-EPP,
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo o presente Termo aditivo tem por ob-
jeto o acréscimo a clausula quarta do contrato 40.20 como mais um local 
para execução dos serviços do endereço localizado á Br 316, Km 5, com-
plexo de Galpão carisma, galpões 12 e 13, ananindeua/ Pará.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO Permanecem ratificadas as de-
mais cláusulas do contrato nº. 040/2020, não alteradas por este instru-
mento.
  data de assinatura: 17 de outubro de 2022.
  ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 865203
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 031/
sesPa/2022.

Processo: 2022/758107.
oBJETo: aquisição do Medicamento - caNaBidiol 200 MG/Ml fraScoS 
dE 30 Ml, favor de M. c. S., contemplada pela ação de obrigação de fazer 
c/ Tutela antecipada - Processo nº 1016849 - 33.2022.4.01.3900.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: PraTi, doNadUZZi & cia lTda.
cNPJ Nº: 73.856.593/0001-66.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  art. 25, inciso i. da lei federal n° 8.666/93.
Valor: r$ 24.622,92 (vinte e quatro mil, sesicentos e vinte e dois reais e 
noventa e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 17 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 031/2022.
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 031/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Belém (Pá), 17 de outubro de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 865305

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.307 de 18 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,
rESolVE:
 coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo re-
lacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5913105/1 ricardo airES MEdEiroS 20.05.2018 a 19.05.2019 15.12.2022 a 13.01.2023

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 
2021/879533 e 2022/1248969.
 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 18.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 865717

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado ParÁ
secretÁria de estado de saÚde PUBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL ayres”
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2022

Trata-se o presente processo de contratação de um docente para ministrar 
o cUrSo dE aTUaliZaÇÃo EM Efd rEiNf, dcTfWEB E rETENÇÕES Tri-
BUTáriaS E PrEVidENciáriaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica: PráTica 
E fEcHaMENTo daS NoVaS oBriGaÇÕES acESSÓriaS, com o objetivo 
de capacitar os servidores da SESPa das áreas de recursos Humanos, 
contábil, fiscal, controle interno, financeiro e demais agentes envolvidos 
com o tema, a ser realizado no período de 19 a 20 de outubro de 2022, no 
formato presencial em Belém/Pa, através de inexigibilidade de licitação, 
fundamentada no art.25, inciso ii, c/c art. 13, inciso Vi ambos da lei nº 
8.666/93, no valor de r$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor do docente Sr. 
fErNaNdo Marcio SoUZa SaMPaio – cPf: 519.054.692-68.
considerando o parecer jurídico constante nos autos (seq. 27 e 28), auto-
rizo o procedimento através de inexigibilidade de licitação, fundamentado 
no art.25, inciso ii, c/c art. 13, inciso Vi ambos da lei nº 8.666/93.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa - dirETora ETSUS/Pa

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 034/sesPa/2022
aTo dEclaraTÓrio a diretora da Escola Técnica do SUS comunica que, 
em referência ao processo 2022/1291406, está de acordo com parecer da 
assessoria Jurídica e despacho da comissão Permanente de licitação, nos 
quais são favoráveis à realização de contratação direta por meio de iNE-
XiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
inciso Vi, ambos da lei federal nº 8.666/93, razão pela qual encaminha os 
autos para deliberação superior e ratificação com fundamento no Art.26, 
da lei federal nº 8.666/93, cujo objeto é: contratação de um docente para 
ministrar o cUrSo dE aTUaliZaÇÃo EM Efd rEiNf, dcTfWEB E rETEN-
ÇÕES TriBUTáriaS E PrEVidENciáriaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica: 
PráTica E fEcHaMENTo daS NoVaS oBriGaÇÕES acESSÓriaS, com 
o objetivo de capacitar os servidores da SESPa das áreas de recursos 
Humanos, contábil, fiscal, controle interno, financeiro e demais agentes 
envolvidos com o tema, a ser realizado no período de 19 a 20 de outubro 
de 2022, no formato presencial em Belém/Pa, através de inexigibilidade de 
licitação, no valor de r$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor do docente Sr. 
fErNaNdo Marcio SoUZa SaMPaio – cPf: 519.054.692-68.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa - dirETora ETSUS/Pa

ato de ratiFicaÇÃo
a diretora da Escola Técnica do SUS raTifica o ato declaratório de iNE-
XiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 25, inciso ii, c/c 
art. 13, inciso Vi, ambos da lei federal nº 8.666/93, cujo objeto é: con-
tratação de um docente para ministrar o cUrSo dE aTUaliZaÇÃo EM 
Efd rEiNf, dcTfWEB E rETENÇÕES TriBUTáriaS E PrEVidENciáriaS 
Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica: PráTica E fEcHaMENTo daS NoVaS 
oBriGaÇÕES acESSÓriaS, com o objetivo de capacitar os servidores da 
SESPa das áreas de recursos Humanos, contábil, fiscal, controle interno, 
financeiro e demais agentes envolvidos com o tema, a ser realizado no 
período de 19 a 20 de outubro de 2022, no formato presencial em Belém/
Pa, através de inexigibilidade de licitação, no valor de r$ 6.000,00 (seis 
mil reais), em favor do docente Sr. fErNaNdo Marcio SoUZa SaMPaio 
– cPf: 519.054.692-68.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa - dirETora ETSUS/Pa

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 034/sesPa/2022

ProcESSo Nº: 2022/1291406. oBJETo: contratação de um docente para 
ministrar o cUrSo dE aTUaliZaÇÃo EM Efd rEiNf, dcTfWEB E rETEN-
ÇÕES TriBUTáriaS E PrEVidENciáriaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica: 
PráTica E fEcHaMENTo daS NoVaS oBriGaÇÕES acESSÓriaS, com 
o objetivo de capacitar os servidores da SESPa das áreas de recursos 
Humanos, contábil, fiscal, controle interno, financeiro e demais agentes 
envolvidos com o tema, a ser realizado no período de 19 a 20 de outubro 
de 2022, no formato presencial em Belém/Pa. coNTraTaNTE: SEcrETa-
ria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17. coN-
TraTado: fErNaNdo Marcio SoUZa SaMPaio cPf Nº: 519.054.692-68. 
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: arT. 25, iNciSo ii, c/c arT. 13, iNciSo Vi, 
aMBoS da lEi fEdEral Nº 8.666/93. Valor: r$ 6.000,00 (seis mil re-
ais). doTaÇÃo orÇaMENTária: 175797. ElEMENTo dE dESPESa: 3390-
36. foNTE: 0349002772.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa - dirETora ETSUS/Pa
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 034/2022.
Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 034/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa - dirETora ETSUS/Pa

Protocolo: 865416
..

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 220 de 17 de oUtUBro de 2022
dETErMiNar a servidora KEllY criSTiNa SaNToS fErrEira, matrícula 
nº 54191867-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, 
lotada no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no perí-
odo de 03 de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022, referente ao 
triênio de 20/05/2012 a 19/05/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 865452
Portaria Nº 217 de 17 de oUtUBro de 2022

dETErMiNar a servidora aNdrEZa SoTEro do NaSciMENTo, matrícu-
la nº 57193953-1, ocupante do cargo de aGENTE dE PorTaria, lotada 
no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 19 
de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023, referente ao Triênio de 
10/03/2008 a 09/03/2011.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 865262
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Portaria Nº 218 de 17 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr a servidora lUciENE ViaNa da SilVa, matrícula nº 57195455-
1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, 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 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: 865263
Portaria Nº 219 de 17 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr a servidora SElMa lUZia coSTa rodriGUES, matrícula nº 
720062-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotada no 
laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 20 
de dezembro de 2022 a 18 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
13/06/2018 a 12/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 865264
Portaria Nº 216 de 17 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr a servidora ValdENira coSTa da SilVa, matrícula nº 
57190721-1, ocupante do cargo de TÉcNico PaToloGia cliNica, lotada 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
16 de dezembro de 2022 a 14 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
16/10/2010 a 15/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 865259

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 214 de 17/10/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica No SGa/ioM/fUNEd/MG (iNSTiTU-
To ocTáVio MaGalHÃES/fUNdaÇÃo EZEQUiEl diaS) coM o oBJETiVo 
dE NiVElaMENTo, aPrENdiZado E EXPEriÊNciaS NaS aTiVidadES rE-
aliZadaS.
Período da viagem: 15 a 19/11/2022.
Quantidade: 04 e ½ diárias.
origem: Belém - Pa
destino: Belo Horizonte - MG.
Servidores: Geovana cardoso Margalho/ Mat. 57194357-1/ ag. de Portaria.
Nailda Gomes Pantoja / Mat. 57191062-1/ farmacêutico.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior.

Protocolo: 865449
Portaria Nº 213 de 17/10/2022

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir SErVidorES do lacEN QUE irÃo rEaliZar ca-
PaciTaÇÃo EM colETa, arMaZENaMENTo, TraNSPorTE E rEJEiÇÃo dE 
aMoSTraS.
Quantidade: 06 e ½ (Seis e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: abaetetuba e cametá-Pa.
Servidoras: davilson ribeiro da Silva / Mat. 1087107-1 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 865306
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 755 de 18 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) lUcElE MEllo cardoSo, cargo 
aGENTE dE PorTaria, Matrícula 57194721-1, com lotação no (a) UrE 
diPE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 03.03.2011 a 02.03.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 07.11.2022 a 06.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865450
Portaria Nº. 754 de 18 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) Maria iSMENia SarMENTo fiGUEi-
rEdo, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 120839-1, com lotação 
no (a) U. E aBriGo Joao PaUlo ii, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 29.03.2015 a 28.03.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865423
Portaria Nº. 756 de 18 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) adoNiraM PaNToJa SaldaNHa, 
cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 5091357-1, com lotação no (a) 
1°crS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 05.07.2010 a 04.07.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.12.2022 a 03.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865463
Portaria Nº. 757 de 18 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) aldENora Maria dE SoUZa, 
cargo aUXiliar dE SaUdE, Matrícula 5136326-1, com lotação no (a) 
1caPS aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 02.07.2014 a 01.07.2017.
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: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865484
Portaria Nº. 758 de 18 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) Maria do Socorro do aMaral 
MiNEiro, cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 119156-1, com lotação no 
(a) 1caPS aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 01.09.2004 a 31.08.2007.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865492
Portaria Nº. 759 de 18 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) aNdrESSa lacErda fErNaN-
dES, cargo PSicoloGo, Matrícula 8080574-1, com lotação no (a) UrE 
rEdUTo, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 08.11.2017 a 07.11.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865500
Portaria Nº. 761 de 18 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) Maria cEliNa BorGES MaciEl, 
cargo MÉdico, Matrícula 3223183-1, com lotação no (a) UrE Mia, goze de 
licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
27.05.1989 a 26.05.1992.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 07.11.2022 a 06.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865531
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Portaria Nº. 760 de 18 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) aNdrEa riBEiro PErEira, cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 57193959-1, com lotação no (a) UrE 
Mia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 10.03.2014 a 09.03.2017.
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: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865521
Portaria Nº. 765 de 18 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) MicHEllE ValEria diaS fEr-
rEira ViViEra, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 57193711-1, 
com lotação no (a) UrE diPE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 10.03.2011 a 09.03.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 16.11.2022 a 15.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865734
Portaria Nº. 752 de 18 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) MarY cElia do Socorro BarroS 
dE frEiTaS, cargo TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 5896250-1, com 
lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS, goze de licença prêmio, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 02.01.2012 a 01.01.2015.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865334
Portaria Nº. 753 de 18 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) daNiElE BoNNETErrE rodri-
GUES ,  cargo de  ENfErMEira, Matrícula 5897254-1, com lotação no (a) 
UrE MarcElo caNdia, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 01.02.2015 a 31.02.2018.
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: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865349
Portaria Nº. 750 de 18 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) GErSoMiNa VEiGa BarradaS, 
cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 729590-1, com lotação no (a) 
1°crS-ccdQ, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 03.09.2014 a 02.09.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 17.10.2022 a 15.11.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865234
Portaria Nº. 749 de 18 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) aNToNio UrBaNo da SilVa MoNTEiro ,  
cargo de  aGENTE dE PorTaria, Matrícula 729140-1, com lotação no (a) 
UrE MarcElo caNdia, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.2010 a 12.06.2013.

aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.12.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865224
Portaria Nº. 747 de 18 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) VEra lUcia do aMaral BoTE-
lHo, cargo odoNToloGo, Matrícula 54191174-1, com lotação no (a) UrE 
PrESidENTE VarGaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 20.04.2017 a 19.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 07.11.2022 a 06.12.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865195
Portaria Nº. 748 de 18 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) rUTH HElENa MaToS dE SoUZa 
aMoriM, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 54193786-1, com lo-
tação no (a) UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 29.09.2011 a 28.09.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865202
Portaria Nº. 744 de 18 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) rUBENY MarrEira Vidal, cargo 
MÉdico, Matrícula 448753-1, com lotação no (a) UrE MarcElo caNdia, 
goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 31.03.2016 a 30.03.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865164
Portaria Nº. 746 de 18 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) SUZaNa loUrEiro dE aGUiar 
araUJo, cargo aTENdENTE dE coNSUlTÓrio dENTario, Matrícula 
54191293-1, com lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS, goze de li-
cença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
13.06.2017 a 12.06.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 16.11.2022 a 15.12.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865178
Portaria Nº. 764 de 18 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) daNiEl fraNÇa corrEia coSTa, 
cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 57194334-1, com lotação no (a) 
UrE rEdUTo, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 10.03.2008 a 09.03.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865711
Portaria Nº. 763 de 18 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.
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 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) ZENY PaNToJa NoNaTa corrEa, 
cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 3155668-1, com lotação no (a) UrE 
rEdUTo, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 09.09.2017 a 08.09.2020
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865692
Portaria Nº. 762 de 18 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) Maria dE faTiMa SoUZa do ro-
Sario, cargo aUXiliar dE SaUdE, Matrícula 5180848-1, com lotação no 
(a) UrE rEdUTo, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 07.07.2007 a 06.07.2010.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.11.2022 a 01.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865541

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 745 de 18 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.
rESolVE:
  SUBSTiTUir, Na coMiSSÃo dE Gdi, do caPS icoaraci, os membros 
abaixo relacionados, a contar de 21.09.2022.
• Margareth de Oliveira Monteiro, Mat. 54189929/1, Farmacêutica;
• Helida Cristina Barra de Souza, Mat. 57191264/1, Enfermeira;
  MEMBroS TiTUlarES, para compor a comissão Pública em doE 34.646.
• Vivaldo Nascimento Junior, Matrícula 167310-1, Administrador;
• Auduína Leitão Viana Silva, Matrícula 54189047-1, Nutricionista.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865168
Portaria Nº. 751 de 18 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.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora aNa BEaTriZ falcao KUZaNo, Matrícula 
57193964/1, ENfErMEira, para responder pela coordENaÇÃo, PlaNE-
JaMENTo, orGaNiZaÇÃo, EXEcUÇÃo E aValiaÇÃo doS SErViÇoS da 
aSSiSTÊNcia dE ENfErMaGEM, conforme nos termos da lei 7.498/86 rT. 
11 alÍNEaS “a e c”, com anotação de responsabilidade Técnicas (art.), 
conforme exigência do corEN, no âmbito do caPS ad iii MaraJoara-c-
cdQ, a contar de 23.09.2022, sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 18.10.22
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865308

aViso de LicitaÇÃo
.

 aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: PreGÃo eLetrôNco

Número/ano: 21/2022
Processo n°/ano: 2022/728831
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica para fornecer, de forma 
parcelada, GáS dE coZiNHa para atender às necessidades do Escritório e 
Unidades pertencentes ao 1º centro regional de Saúde / SESPa.
Entrega do Edital: WWW.coMPraSGoVErNaMENTaiS.GoV.Br
observação: dÚVidaS E ESclarEciMENToS aTraVES do E-Mail: lici-
Tacao1crS@oUTlooK.coM
responsável pelo certame: dUciVal da SilVa BriTo
data da sessão: 01 de dezembro de 2022.
Horário: 10h00min (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgovernamen-
tais.gov.br
orçamento
dotação orçamentária: 908288
Elemento de despesa: 3390-30
 fonte de recurso: 0132000000
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor 1º crS/SESPa

Protocolo: 865651

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 042 de 18 de oUtUBro de 2022
o diretor do 3º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 317/09/04/97 publicada no diário 
Oficial do Estado nº 28.442/14/04/97 e considerando o teor do processo 
nº 2022/1261992.
r E S o l V E:
coNcEdEr: de acordo com o art. 98 da lei n.º 810/24.01/94 ao (a) 
servidor (a) fraNciSco GoMES dE aGUiar, cargo: Médico, Matrícula: 
5148170-1, lotação: centro de Saúde de castanhal, GEP: Estatutário Não 
Estável, classe: - (02) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
02.07.2017 a 01.07.2020.
aUToriZar, que o (a) servidor (a) 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.
3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica, 18 de outubro de 2022.
  Mário MoraES cHErMoNT filHo
  diretor do 3º centro regional de Saúde

Protocolo: 865549

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1178 de diÁria de 18/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da capacitação no E-Social,Efd-reinnf,dcTfWeb e re-
tenções de Tributos na administração
origem: castanhal-Pa.
destino: Belém - Pa– Período: 19 a 20 /10 /2022
Servidor: cristiane Silva Souza cargo: contador cPf- 427.880.8002.04 
mat. 55209621/1
dinair  ferreira da Silva cargo: ag. de portaria cPf- 430.154.412.72 mat. 
57194718
Edmilson francisco do Vale cargo: ag. administrativo cPf- 246.568.872.34 
mat. 5155878/1
dinorá Brasil de Moraes araújo cargo: administradora cPf- 262.311.072.72 
mat. 5149045/2
odaiza Maria Silva do Vale cargo: ag. administrativo cPf- 243.825.582.04 
mat. 3212092/2
Tenille Maria oliveira dos Santos cargo: chef. de div. adminsitrativa cPf-
700.569.782.00
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 865179

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria N° 453 de 18 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 04/11/2022 a 13/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0720917010 / aMarildo da foNSEca MacEdo / 127.916.012-87
oBJETiVo: realizar Monitoramento do Programa Saúde na Escola (PSE) 
bem como, realizar implantação do Programa Pai Parceiro da PNaiSH (Po-
lítica Nacional de atenção integral à Saúde do Homem).
dirETora EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS

Portaria N° 454 de 18 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 04/11/2022 a 13/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JESUS MoraES GoMES / 370.149.192-53
oBJETiVo: realizar capacitação no Programa Saúde na Escola (PSE) bem 
como, realizar implantação do Programa Pai Parceiro da PNaiSH (Política 
Nacional de atenção integral à Saúde do Homem).
dirETora EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS

Protocolo: 865276
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 400/2022 - 8º crs 
BreVes (Pa), 18 de oUtUBro de 2022.

À diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de 
fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 
de fevereiro de 2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94, ao servidor al-
Miro dE liMa NoGUEira, cargo: agente de portaria, matrícula: 98906/1, 
lotado no 8º centro regional de Saúde - Unidade Mista de Melgaço, 02 
(dois) meses de licença prêmio, correspondente ao triênio de 13/02/2013 
a 12/02/2016.
aUToriZar, que o servidor goze 60 (sessenta) dias de licença prêmio, no 
período de 01/12/2022 a 29/01/2023.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ana Ângela fialho félix
diretora do 8º crS/BrEVES
PorTaria Nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 865501
Portaria Nº 401/2022

BreVes (Pa), 18 de oUtUBro de 2022.
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de 
fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 
de fevereiro de 2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei n°- 5.810/94, ao servidor Wal-
TEr JardEl lEÃo da PaES, cargo: ag. controle de Endemias, matrícula: 
57206168-1, lotado no 8° centro regionai de Saúde, 02 (dois) meses de 
licença prêmio, correspondente ao triênio de 2011 a 2014.
aUToriZar, que o servidor goze 60 (sessenta) dias de licença prêmio, no 
período de 01/12/2022 a 29/01/2023.
dê ciência, registre-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES
PorTaria Nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 865503
Portaria Nº 399/2022 

BreVes (Pa), 18 de oUtUBro de 2022.
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de 
fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 
de fevereiro de 2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei n°- 5.810/94, ao servidor PaU-
lo roNaldo rodriGUES dE SoUZa, cargo: daTilÓGrafo, matrícula: 
5143250-1, lotado no 8° centro regionai de Saúde, 02 (dois) meses de 
licença prêmio, correspondente ao triênio de 02/07/2014 a 01/07/2017.
aUToriZar, que o servidor goze 60 (sessenta) dias de licença prêmio, no 
período de 01/12/2022 a 29/01/2023.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES
PorTaria Nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 865499

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 404 de 18 de oUtUBro de 2022
objetivo: Participar do treinamento do sistema SEr ii Módulo ambulatorial.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): Érika Barros alves cordeiro e Tathiane félix oliveira, 2,5 
diárias de 24 à 26/10/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 865622
Portaria Nº 405 de 18 de oUtUBro de 2022

objetivo: Participar da capacitação do sistema diGiSUS – Módulo Gestor 
Municipal.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): adelson da costa Teixeira, Érika Barros alves cordeiro, ro-
drigo ricardo da Silva Pereira e aliceanes do Socorro de Sousa custódio, 
3,5 diárias de 30/10 à 02/11/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 865628

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº90 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 os 
termos do Processo Nº2022/1326483. rESolVE: designar o servidor 
fernando antônio araújo Mello, Matrícula: 3225380/4, ocupante do cargo 
de Psicólogo, para responder pelo setor da divisão Técnica/9ºcrS (dT), sem 
ônus, no período de 18 a 21 de outubro de 2022, durante o impedimento 
da diretora Técnica irlana Siqueira de Souza, Matricula: 5897421/1, a 
qual estará no município de Belterra realizando assessoramento técnico no 
Processo Seletivo simplificado para Agente Comunitário de Saúde. DÊ-SE 
ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.SESPa/ 9° crS, 17 
de outubro de 2022.aline Nair liberal cunha. diretora do 9ocrS/SESPa

Protocolo: 865324

.

.

diÁria
.

Portaria Nº374 de 17 de outubro de 2022.fundamento legal: 
DECRETO N° 2819 DE 06 SETEMBRO DE 1994. Objetivo: Realização da Oficina 
de Planejamento regional Pri da região do Tapajós.origem: Santarém/ Pa- 
Brasil .destino: itaituba/ Pa – Brasil .Período: 06/11/2022 à 08/11/2022. / 
N° de diária: 2½ (duas diárias e meia)Servidores:aline Nair liberal cunha. 
cPf: 775.375.052-68.Matrícula: 58972771. cargo: Enfermeira. .Simara 
cristina liberal freitas.cPf: 802.631.512-04 .Matrícula: 55209538/1 
.cargo: Enfermeira.irnando Siqueira da Trindade.cPf: 414.772.352-
72.Matrícula: 5895988.cargo: Enfermeiro .ragner Borgia Junott.cPf: 
187.685.982-20  .Matrícula:7203562.cargo: Enfermeiro.irlana Siqueira 
de Souza .cPf:414.266.732-72. Matrícula:58974211. cargo: Enfermeira. 
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 865459
Portaria Nº375 de 17 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo: conduzir os 
servidores que irão realizar a Oficina de Planejamento Regional PRI da 
região do Tapajós.origem: Santarém/ Pa- Brasil. destino: itaituba/ 
Pa – Brasil .Período: 06/11/2022 à 08/11/2022. / N° de diária: 2½ 
(duas diárias e meia)Servidor: Pedro alves Bezerra .cPf:05078466215.
Matrícula:111562/1.cargo:Motorista.Edinaldo de Souza alves. cPf: 
206.451.712-04 .Matrícula: 500872 .cargo: Motorista .ordenador: aline 
Nair liberal cunha

Protocolo: 865472
Portaria Nº373 de 17 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo: implementar 
a Política de atenção integral à Saúde da criança e monitorar as 
ações desenvolvidas pelas equipes Saúde da família para redução da 
morbimortalidade infantil.origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: Juruti/ 
Pa – Brasil,Período: 07/11/2022 à 11/11/2022 / N° de diária: 4 ½  (quatro 
diárias e meia) Servidores: Suely Penha Barbosa.cPf:109.114.992.53.
Matrícula:925501.cargo: Enfermeira.Kelly cristina fonseca Soares.cPf: 
592.883.102-15.Matrícula: 5941802/2.cargo: Enfermeira.Suelen da 
Silva Brito.cPf: 815.308.972-20.Mat. 57191955/1. cargo: Técnica de 
Enfermagem .ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 865379

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 582 de 18 de oUtUBro de 2022.
Nome: Gaspar inácio de Morais.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504786.
cPf: 288.882.602-00.
Nome: rosimar Sousa da Silva
cargo: agente de Saúde Publica
Matrícula/Siape: 0504535
cPf: 234.781.602-00
Período: 24 à 28.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção, rio Maria e Santana do araguaia.
objetivo: distribuição de vacinas para os municípios de redenção, rio Ma-
ria e Santana do araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 865453
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Portaria Nº 583 de 18 de oUtUBro de 2022.
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 17 a 21.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu
objetivo: conduzir técnicos da Vigilância em Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 865456

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico N°165/2022 – HoL

srP Nº103/2022
objeto: aQUiSiÇÃo de MaTEriaiS Para a rEaliZaÇÃo do ProJETo HiPEc
data: 01/11/2022
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, 18 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 865516
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico N°166/2022 – HoL
srP Nº104/2022

objeto: aQUiSiÇÃo de MaNTaS TÉrMicaS dE aQUEciMENTo dEScarTá-
VEiS QUE PErMiTaM ToTal acESSo E PoSicioNaMENTo do PaciENTE 
adUlTo
data: 01/11/2022
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, 18 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 865728

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 146/2022
Processo nº 2021/995.073
objeto: contratação de empresa especializada em realizar curso de Briga-
da de incêndio, conforme instrução Técnica iT 08 do corpo de Bombeiros 
do Estado do Pará, NBr-14276 - Brigada de incêndio e emergência - requi-
sitos e procedimentos da Nr 23 - Prevenção contra incêndio.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
rEalPlaNE TErcEiriZaÇÃo & ENGENHaria lTda
Valor Total da licitação: r$ 24.499,92
Belém, 11 de outubro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 865172

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 823/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/791482 de 
24/06/2022.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 590/2022 – GaB/dG/Hol de instauração 
de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, publicada em Diário Oficial nº 
35.080 de 18 de agosto de 2022.
rESolVE:
i - afaSTar o servidor WaNdErlEY dE SoUZa rodriGUES, Técnico de 
Enfermagem, matrícula nº 5895798/1, a contar de 18/08/2022 pelo prazo 
de 60 dias, prorrogável por igual período, conforme dispõe o art. 203 do 
rJU.

ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 18/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 865627

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 961/2022 - cPad/Pres/FscMP
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designa-
da pela Portaria nº 934/2022 – cPad/PrES/fScMP, de 05 de outubro de 
2022, publicado no doE n.º 35.145, de 07 de outubro de 2022, expedida 
pela sr. BrUNo MENdES carMoNa, Presidente da fundação Santa casa 
de Misericórdia do Pará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no § 1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar andréa Moreira da rocha, Enfermeira, Matrícula nº 
57174905/1 para, sob compromisso, desempenhar as funções de secretá-
ria da referida comissão.
Maria celeste Nazaré almeida
Presidente do Pad nº 2019/119014

Protocolo: 865395
 Portaria Nº 963/2022 - NPas/Pres/FscMP

a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designada 
pela PorTaria Nº 904/2022-NPaS/PrES/fScMPa, de 20 de setembro de 
2022, publicada no doE nº 35.124, de 22 de setembro de 2022, expedida 
pelo sr. BrUNo MENdES carMoNa, Presidente da fundação Santa casa 
de Misericórdia do Pará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no § 1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar MicHEla PaTrÍcia cordEiro da SilVa, Técnica de Enferma-
gem, Matrícula nº 57197974/1 para, sob compromisso, desempenhar as 
funções de secretário da referida comissão.
PaTrÍcia SUElY caValcaNTE NoNaTo
Presidente do Pad 2019/405454

Protocolo: 865771
Portaria N.º 956/2022 – NPas/Pres/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei n.º 
5.810/94, que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicân-
cia ou processo administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo n.º 2020/583473 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de aline.aaaaincontinência pública e conduta 
escandalosa na repartição, infração capitulada no art. 190, V, da lei n.º 
5.810/94, e praticada, em tese, pelo servidor f.H.dos S.l, Matrícula nº 
54190959-2, motorista.
rESolVE:
i - determinar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo n.º 2020/583473 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de incontinência pública e conduta es-
candalosa, infração capitulada no art. 190, V, da lei n.º 5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo disci-
plinar os servidores, carloS alBErTo SEaBra GoNÇalVES, Técnico de 
Segurança do Trabalho, Matrícula n.º 57212646/2; SaNdra lÚcia aTaNES 
dE alBUQUErQUE , Enfermeira, matricula 5643619/3 e aliNE SÔNia da 
foNSEca SoarES, Técnica de Enfermagem , Matrícula n.º 55586357/2 
para, sob a presidência do primeiro, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste instrumento, para apresentação do relatório, com possi-
bilidade de prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 13 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 865707

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico srP N° 69/2022-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 01/11/2022 às 
09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote e item.
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oBJETo: aquisição de Material Técnico Hospitalar – Grampeadores e 
Grampos cirúrgicos.
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: 864623

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

 resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrôNico srP Nº 058/2022

Às 12:04 horas do dia 17 de outubro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/700762,Pregão nº 0058/2022.
Empresas vencedoras:
1 - Empresa: diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E MENdoNca 
lTda - cNPJ 27.117.540/0001-06 iTENS: 01, 02, 03, 04, 06, 10, 17 e 19
Valor total r$ 321.362,60
2 - Empresa: aNdradE alcaNTara coMErcio dE GENEroS aliMENTi-
cioS lTda - cNPJ: 27.934.956/0001-17
iTENS: 15 e 21
Valor total: r$ 16.381,00
3 - Empresa: NUTriViTTa HoSPiTalar EirEli
iTENS: 05, 08, 09, 11, 14, 20 e 22
Valor Total: r$ 362.133,40
4 - Empresa: aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda
iTENS: 07, 12, 13 e 16
Valor Total: r$ 83.333,20
item fracassado: 18
Tiago de lima ribeiro
Presidente do Núcleo de licitações/fScMP

Protocolo: 865365
aViso de resULtado de LicitaÇÃo

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrôNico Nº 62/2022
Às 08:50 horas do dia 04 de outubro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/1349607, Pregão nº 62/2022.
Empresa vencedora: PaUlo cESar aGoSTiNi orToPEdicoS - 
14.556.855/0001-08
iTENS: 1 a 16.
Valor Global: r$ 19.170,70
Tiago de lima ribeiro
Presidente do Núcleo de licitações /fScMP

Protocolo: 865277

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
Nº 222/2022/FscMP

 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: E r TriNdadE, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.252.742/0001-65 , iten: 3 com valor total: r$ 4.896,00 ( Quatro mil 
oitocentos e noventa e seis reais).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 04/10/2022 a 
04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865294
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

Nº 228/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: oPEN farMa coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTa-
larES lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.130.979/0001-79 , iten: 11 
com valor total: r$ 643.500,00 ( Seicentos e quarenta e três mil e qui-
nhentos reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de04/10/2022 a 04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865312
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

Nº 226/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.

oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: EriMar iNdÚSTria E coMÉrcio dE ProdUToS 
Para SaÚdE EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 11.463.608/0001-79 , 
itens: 14,15 com valor total: r$ 391.700,00 ( Trezentos e noventa e um 
mil e setecentos reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 04/10/2022 a 04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865304
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

Nº 231/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: PolYMEdH EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
63.848.345/0001-10 , itens: 12,13 com valor total: r$ 58.460,00 ( cin-
quenta e oito mil quatrocentos e sessenta reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 04/10/2022 a 04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865325
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

Nº 227/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 21.581.445/0001-82 , iten: 8 com 
valor total: r$ 819,00 ( oitocentos e dezenove reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de04/10/2022 a 04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865309
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

Nº 229/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: MoNaco diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 29.010.039/0001-71 , iten: 1 com 
valor total: r$ 147.000,00 ( cento e quarenta e sete mil ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 04/10/2022 a 04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865315
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

Nº 230/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: aMaZoN MEdical carE EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 29.187.032/0001-20 , iten: 10 com valor total: r$ 
135.200,00 ( cento e trinta e cinco mil e duzentos reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 04/10/2022 a 04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865316
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

Nº 223/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 04.949.905/0001-63 , itens: 7,18,19 com valor total: r$ 50.235,06 ( 
cinquenta mil duzentos e trinta e cinco e seis centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 04/10/2022 a 04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865299
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
Nº 224/2022/FscMP

ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESENTa-
ÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.003.408/0001-30 , itens: 4,20 com valor total: r$ 38.376,00 ( Trinta e 
oito mil trezentos e setenta e seis reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 04/10/2022 a 
04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865301
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 

Nº 225/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 261536/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 021/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE aTadUraS, BolSaS dE TraNSfErÊNcia dE SaNGUE, coMPrESSaS, 
ESParadraPoS E fiTaS adESiVaS.
EMPrESa VENcEdora: P P f coM. E SEr. EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 07.606.575/0001-00 , iten: 9 com valor total: r$ 2.875,00 ( dois mil 
oitocentos e setenta e cinco reais ).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 04/10/2022 a 
04/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 865302

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata ao coNtrato Nº 059/2022 (PUBLicado No doe 
Nº 35.042 de 12 de JULHo de 2022, ProtocoLo: 826825).

oNde se LÊ:
coNTraTo adMiNiSTraTiVo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS TÉcNicoS 
ESPEcialiZadoS dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo - 
Tic, QUE ENTrE Si cElEBraM a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E 
HEMaToloGia do Pará - HEMoPa E a EMPrESa, dEcorrENTE dE adE-
SÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 002/2020 – ifPa – ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo Nº 23051.023590/2019-67. ProcESSo adMiNiSTraTi-
Vo ElETrÔNico Nº 2022/49981.
Leia-se:
coNTraTo adMiNiSTraTiVo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS TÉcNicoS 
ESPEcialiZadoS dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
- Tic, QUE ENTrE Si cElEBraM a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEra-
Pia E HEMaToloGia do Pará - HEMoPa E a EMPrESa, dEcorrENTE dE 
adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 07/2021 PrEGÃo ElETrÔ-
Nico N° 04/2021– TcE–MT - ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico 
Nº 2022/49981.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de outubro de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 865300

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne02488 
- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/178924- PreGÃo 

eLetrôNico Nº 056/2022.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ nº: 27.363.204/0001-43, com sede na 
Trav. lomas Valentinas, N° 2625, Sala 308 – Bairro do Marco – Belém/ 
Pa, cEP: 66.093-677, neste ato representada por seu representante legal 
aNdrÉa fErrEira doS SaNToS, portador da cédula de identidade nº: 
3044779 2º via SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº 707.125.902-00, doravante de-
nominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de ESTaNTE 
EM aÇo; EScada 3 dEGraUS doBráVEl aNTi dErraPaNTE, e carro 
MESa HidráUlica 250K, para uso no almoxarifado da fUNdaÇÃo HEMo-
Pa. (iTEM: 3)
do PraZo: rEMESSa ÚNica

doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 5.400,00 (cinco 
mil e quatrocentos reais)
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato a servidora respon-
sável pela Gerencia do almoxarifado e Patrimônio da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 09/09/2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Taissa Vieira amador – dafiN
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 865289
eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne02487 

- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/178924- PreGÃo 
eLetrôNico Nº 056/2022.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: iNNoVaTiS coMErcio aTacadiSTa dE Prod. dE EScrT. E 
iNforMaTica lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ nº: 
30.620.060/0001-78, com sede na aV. MaGalHÃES BaraTa, 62 - Bairro: 
cENTro - cEP: 68.810-000, aNaJáS/ Pará, neste ato representada por 
seu representante legal Marcia HElENa SilVa dE PaiVa, portador da cé-
dula de identidade nº: 7762530 – Pc-Pa, cPf/Mf sob o nº º 048.006.452-
04, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de ESTaNTE 
EM aÇo; EScada 3 dEGraUS doBráVEl aNTi dErraPaNTE, e carro 
MESa HidráUlica 250K, para uso no almoxarifado da fUNdaÇÃo HEMo-
Pa. (iTENS: 1 e 2)
do PraZo: rEMESSa ÚNica
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 13.823,00 (treze 
mil oitocentos e vinte e três reais).
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato a servidora respon-
sável pela Gerencia do almoxarifado e Patrimônio da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 09/09/2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Taissa Vieira amador – dafiN
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 865286

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°546, 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 a servidora christielaine Venzel Zaninotto (matrícula n.º 
54188367), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 282/2022- F CARDOSO & CIA LTDA
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aquisição de produtos para 
saúde para atender a necessidade de assistência a pacientes neonatos da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), 
em um período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: início em 14/10/2022 e término em 13/10/2023.
ProcESSo: 312293/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 117/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 865330
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Portaria N° 522, 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 a Servidora iê regina Bentes fernandez – Matrícula Nº 54196186/ 
1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 277/2022 - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HÉLIO 
oliVEira – daNilo MENdoNÇa lTda
oBJETo: Prestação do serviço de coleta, análise e laudo de MiEloGraMa 
de pacientes oriundos dos serviços assistenciais da fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 14/10/2022 e término em 13/10/2023.
ProcESSo: 2022/256860.
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 99/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 865643

coNtrato
.

coNtrato N° 282/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: aquisição de produtos para saúde para atender a necessidade de 
assistência a pacientes neonatos da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), em um período de 12 (doze) meses. 
Valor Total: r$ 55.512,00 (ciNQUENTa E ciNco Mil QUiNHENToS E doZE 
rEaiS),
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 117/2022
data assinatura: 14/10/2022
Vigência: início em 14/10/2022 e término em 13/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0269; 0103; 0149; 0669.
coNTraTado:
Nome: f cardoSo & cia lTda
ENdErEÇo: rUa JoÃo NUNES dE SoUZa, Nº 125, Br 316 KM 08
TElEfoNE: (91) 3202-1344 – 3202-1311
E-Mail: licitacao1@shoppingdasaudeoline.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 865320
coNtrato N° 249/2022

Classificação do Objeto. Outros
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de compressa e as-
semelhados, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPHcGV
Valor Total: r$ 95.120,00 (NoVENTa E ciNco Mil cENTo E ViNTE rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 81/2022
data assinatura: 04/10/2022
Vigência: início em 04/10/2022 e término em 03/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.3020.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684;
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103; 0269, 0349009750.
coNTraTado:
Nome: c M HoSPiTalar S a
ENdErEÇo: rod. df 290 KM lT 1 / 4GP, arM 5/6/7
TElEfoNE: 61 – 3247-4508
E-Mail: licitamateriais@viveo.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 865342
coNtrato Nº 277/2022

objeto: prestação do serviço de coleta, análise e laudo de MiEloGraMa de 
pacientes oriundos dos serviços assistenciais da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna - fPEHcGV.
Valor anual: r$ 8.800,00 (oiTo Mil E oiTocENToS rEaiS)
data de assinatura: 14/10/2022
Vigência. início em 14/10/2022 e término em 13/10/2023.
dispensa n º 99/2022
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0103, 0269, 0261.
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: laBoraTÓrio dE PaToloGia clÍNica HÉlio oliVEira – daNilo 
MENdoNÇa lTda
Endereço: rUa BoaVENTUra da SilVa Nº 906 – Bairro UMariZal
BElÉM – Pará
cEP: 66.055-090
Telefone: (91) 4005-7777 - 4005-7104- 4005-7105
E-mail: nazare.dias@lbb.com.br
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 865611

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 596, de 18 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/1287584.
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$ 
3.200,00 (Três mil e duzentos reais), para pagamento de despesas miú-
das 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: fEliPE JoSE GillET MoNTEiro
carGo: TEc. coMUNicacao Social
MaTrÍcUla: 5052289/1
rG: 273496
cPf: 227.355.852-04
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 3.200,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 865642

.

.

diÁria
.

Portaria N° 600, de 18 oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
considerando os termos do art. 11 do decreto nº 734 de 07 de abril de 
1992 e suas alterações;
PaE: 2022/1286130.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(s) servidor(es) da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna - fHcGV, abaixo elencado(s) 03 (três) diárias cor-
respondente ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para a cidade de for-
taleza/cE no período de 30/11 a 02/12/2022, com o objetivo de participar 
do curso “eSocial no âmbito da administração Pública”.

MatricULa NoMe carGo cPF
57212890/1 lUcaS da SilVa BaliEiro aSSiST. adM. 920.912.882-68

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

Protocolo: 865766

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato.
Portaria Nº 132 de 07 de setembro de 2022 o diretor do Hospital 
regional de cametá, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº 866/2022 - ccG de 30 de junho de 2022, publicado no doE 
nº 35.030 de  Julho de 2022, considerando o disposto no decreto nº 870, 
de 04 de outubro de 2013 rESolVE: designar o Servidor JaNdErSoN dE 
SoUSa Gaia, Matrícula 73503943-1, e seu suplente o servidor rENaTa 
do Socorro da  rocHa dE aQUiNo, Matricula: 5966201-1, para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato: CONTRATO Nº 011/2022  
claUildo GoMES BaliEiro GoMES  03014197289.
oBJETo o presente contrato tem por contratação de empresa especia-
lizada na execução de Serviço de Manutenção Preventiva e corretiva em 
centrais de ar condicionado, para atender ao Hospital regional de cametá, 
por um período de 30 (trinta) dias. ViGÊNcia: Vigência do contrato: 30 
(trinta) dias, a contar da data de sua assinatura dê-se ciência, registre-se, 
publique-se e cumpra-se.
data 18 de outubro de 2022 .
Marcelo Veiga costa
diretor Hospital regional de cametá

Protocolo: 865422
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo 011/2022 – Hrc
contratante: HoSPiTal rEGioNal dE caMETá
contratada: claUildo GoMES BaliEiro 03014197289 cNPJ: 
42.397.527/0001-41
Modalidade: dispensa de licitação n°. 011/2022 – Hrc/SESPa.
objeto: o presente contrato tem por contratação de empresa especializa-
da na execução de Serviço de Manutenção Preventiva e corretiva em insta-
lações de ar condicionados, para atender ao Hospital regional de cametá.
Valor Global: r$ 15.085,00 (Quinze mil e oitenta e cinco reais).
dotação orçamentária:
PTrES: 908288c; NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-39; foNTE: 
0103000000/0132000000.
data 18 de outubro de 2022.
Marcelo Veiga costa
diretor Hospital regional de cametá

Protocolo: 865427

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022- Hrc
 ParTES: HoSPiTal rEGioNal dE caMETa, pessoa jurídica de direi-
to público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚ-
dE PÚBlica - SESPa, com sede avenida Santos dumont, no 424, Bairro 
Novo, cidade de cametá - cEP: 68.400-000 Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.054.929/0050-03, e a  EM-
PrESa  claUildo GoMES BaliEiro 03014197289,  inscrita no cNPJ sob 
o nº42.397.527/0001-41, incrição estadual nº 15.770652-4 estabelecida 
na Travessa fleurides farias Bango, 667, Nova cametá - cEP: 68.400-000 
Estado do Pará; representado por, Sr. clauildo Gomes Balieiro, brasileiro, 
portador da cédula de identidade n.º 6754455 SSP/Pa, inscrito no cPf sob 
o n.º 030.141.972-89.
do oBJETo contratação de empresa especializada na execução de Serviço 
de Manutenção Preventiva e corretiva em instalações de ar condicionados, 
para atender ao Hospital regional de cametá. -Hrc.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso XXiii da lei nº 
8.666/93, considerando o preço ser compatível.
Valor Para 30 diaS: r$ 15.085,00 (Quinze Mil oitocentos e cinco reais)
 rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa de Trabalho/PTrES: 908288c, 
NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-39.
foNTE: 0103000000/0132000000.
ordENador rESPoNSáVEl: Marcelo Veiga costa –  diretor do Hospital 
regional de cametá
foro: cametá - Estado do Pará.
daTa: 18 de outubro de2022.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Hospital Regional de Cametá ratificar o Termo de Dispensa de Licitação 
nº 0 002/2022, para Execução de Serviço de Manutenção Preventiva e 
corretiva em instalações de ar condicionados pertencentes a este hospital 
para atendimento das necessidades e demandas do Hospital regional de 
cametá-Hrc.
Valor Para 30 diaS r$  15.085,00 (Quinze Mil e oitenta e cinco reais)
diretor do Hospital regional de cametá
daTa: 18 de outubro de 2022.

Protocolo: 865432

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 421 de 17 de oUtUBro de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): fraNciSca SoUZa E SoUZa carValHo
Matricula: 5893120-1
cargo: aGENTE dE PorTaria
Triênio referente: 10/08/2014 a 09/08/2017
Período: 02/12/2022 a 31/12/2022

Portaria Nº 422 de 17 de oUtUBro de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): PaUlo roBErTo frEiTaS MESQUiTa
Matricula: 5103657-5
cargo: PSicÓloGo
Triênio referente: 27/01/2012 a 26/01/2015
Período: 15/12/2022 a 13/01/2023

Portaria Nº 423 de 17 de oUtUBro de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): carloS SÉrGio fErrEira PiNHEiro
Matricula: 57234327-2
cargo: TÉcNico EM PaToloGia cliNica
Triênio referente: 23/01/2012 a 22/01/2015
Período: 15/12/2022 a 13/01/2023

Protocolo: 865779

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 200/2022-GP de 18 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 publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,
coNSidEraNdo os princípios administrativos dispostos no art.37 da cons-
tituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E
dESiGNar, a partir desta data a servidora liaNE do Socorro BaSToS 
BriTo, Matrícula n° 57191263, fiScal TiTUlar e aNNa JÚlia SoUSa dE 
PiNa Matricula 5416973, fiScal SUBSTiTUTo do contrato n° 020/2022, 
celebrado entre a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – 
cPH e a EMPrESa ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda.
revogam-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 18 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865770
Portaria Nº 199/2022-GP de 18 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 publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,
coNSidEraNdo os princípios administrativos dispostos no art.37 da cons-
tituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E
dESiGNar, a partir desta data a servidora liaNE do Socorro BaSToS 
BriTo, Matrícula n° 57191263, fiScal TiTUlar e aNNa JÚlia SoUSa dE 
PiNa Matricula 5416973, fiScal SUBSTiTUTo do contrato n° 019/2022, 
celebrado entre a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – 
cPH e a EMPrESa ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda.
revogam-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 18 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865768
Portaria Nº 201/2022-GP de 18 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 publicado no Diário Oficial do Estado n° 
33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP 
que delega poderes de ordenador de despesa desta cPH,
coNSidEraNdo os princípios administrativos dispostos no art.37 da cons-
tituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
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coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E
dESiGNar, a partir desta data a servidora liaNE do Socorro BaSToS 
BriTo, Matrícula n° 57191263, fiScal TiTUlar e aNNa JÚlia SoUSa dE 
PiNa Matricula 5416973, fiScal SUBSTiTUTo do contrato n° 021/2022, 
celebrado entre a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – 
cPH e a EMPrESa ocEaNorTE coNSTrUÇÕES lTda.
revogam-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 18 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865775

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo N° 701209 reFereNte ao terMo de 
aPostiLaMeNto do coNtrato 017/2017-cPH, PUBLicado 

No doe Nº 34.692 de 08/09/2021
onde se lê: coNTraTo Nº 017/2017-cPH 2º TErMo dE aPoSTilaMENTo
Leia-se: coNTraTo Nº 017/2017-cPH 3º TErMo dE aPoSTilaMENTo

Protocolo: 865530

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 03
coNtrato: 006/2021

objeto: o presente Termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo 
de vigência de que trata a cláusula Quarta do contrato nº 006/2021-cPH, 
conforme solicitação constante do Processo nº 2022/1276489.
Vigência: fica prorrogado por 90 (noventa) dias o prazo previsto na cláusu-
la Quarta do contrato celebrado entre as partes, com início em 08/10/2022 
e término em 09/01/2023.
data de assinatura: 06/10/2022
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 22.911.135/0001-41 - PPB ENGENHaria lTda.
Endereço: Travessa lomas Valentina, Passagem São Pedro, n.º 124, Bair-
ro: Marco, cEP: 66.095-720, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 865166

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito os termos da publicação n° 793295, referentes ao 
3° Termo aditivo ao contrato 009/2021-cPH.

Protocolo: 865161

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 894/2022 – 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; coNSidEraNdo o ProcESSo 
ElETrÔNico nº 2022/1328156; rESolVE: i – iNTErroMPEr por 
necessidade de serviços, o gozo das férias do servidor MiGUEl MacHado 
MacEiÓ, matricula nº 3272753/1, ocupante do cargo aGENTE fiScal, 
concedida através da PorTaria Nº 738/2022 - arcoN-Pa, de 30/08/2022, 
publicada no doE nº 35.100, de 01/09/2022, a contar de 18/10/2022. ii 
– o efeito desta portaria retroagirá a conta de 18/10/2022 rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE 
dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, dE 18 dE oUTUBro dE 
2022 EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 865227

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.190/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:
fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes. 

ord ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2018/293353 JoSE EloY dE 
BarroS NETo

faZENda 
BarcEloNa 741,0185 Br-222, KM 100 roNdoN do 

Pará

2 030201722/2022 dalilia ScH-
MildT

faZENda 
rEcaNTo 

fEliZ
226,0895

rodoVia Pa-150 / 
SENTido a  Eldorado 

doS caraJáS, 16 KM , Vc 
cENTrÃo 3,5 KM

MaraBá

3 2022/1009628 cHarlSToN car-
loS BETZEl

faZENda 
SaNTa Maria 1487,8749 raMal cUrUPErÉ acará

4 081205905/2021 lUcaS VErNiEr 
friES

faZENda 
Maria MaTo 150,9852

Pa-327, Vila Novo Horizon-
te, com. chapada Verme-
lha e após 7km, Estrada da 

Plaquinha,  2 km.

SaNTa Maria 
daS BarrEi-

raS

5 2022/1009842 ElENicE aNdra-
dE BETZEl

faZENda 
SaNTa Bar-

Bara
200,7000 raMal cUrUPErÊ acará

6 2022/215956
BH PalMa 

aGroiNdUSTrial 
lTda

faZENda 
ZioN ii 88,9663

rodoVia Br 316, ESTra-
da dE oUrÉM - Pa – 124 

KM 10

BoNiTo E 
caPaNEMa

7 122008309/2021 caio BEdra BiN
faZENda 
Barra 
VErdE

127,9045 raMal PiNdoraMa, À 
30 KM TailÂNdia

8 2022/1009767 ElENicE aNdra-
dE BETZEl

faZENda 
ProGrESSo 190,4900 raMal do cUrUPErÊ acará

9 2022/1009569 JoSÉ diViNo dE 
JESUS

faZENda 
SaNTa 
HElENa

191,6162 raMal do cUrUPErÊ acará

Belém (Pa), 18.10.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 865536
Portaria N° 1727 de 17 de oUtUBro de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 49,4515;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/1274950.
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rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 49,4515 ha (Quarenta 
e nove hectares, quarenta e cinco ares e quinze centiares), denominada 
GlEBa cHácara BUriTi, localizada no Município conceição do araguaia, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Par-
tindo do marco aM6-M-11957 , de coordenada lat = 08° 10’ 15,779” S 
e long = 49° 48’ 40,965” W; deste, segue confrontando pelo limite do 
imovél agropecuaria Serra dourada, com a seguinte distâncias: 547,4 m e 
azimute 131° 42’ até o marco aM6-M-6612 , de coordenada lat = 08° 10’ 
27,635” S e long = 49° 48’ 27,616” W; deste, segue confrontando pelo li-
mite do imóvel fazenda Nossa Senhora aparecida de propriedade de dilma 
Soares dagnese, com a seguinte distâncias: 503,46 m e azimute 221° 52’ 
até o marco iBlU-M-0176 , de coordenada lat = 08° 10’ 39,837” S e long 
= 49° 48’ 38,595” W, com a seguinte distâncias 1051,85 m e azimute 133° 
56’ até o marco aM6-M-6614 , de coordenada lat = 08° 11’ 03,595” S e 
long = 49° 48’ 13,852” W, com a seguinte distâncias 448,57 m e azimute 
258° 53’ até o marco aM6-M-6615 , de coordenada lat = 08° 11’ 06,407” 
S e long = 49° 48’ 28,232” W; deste, segue confrontando pelo limite do 
imovél agropecuaria Serra dourada, com a seguinte distâncias: 634,82 
m e azimute 329° 50’ até o marco aM6-M-11964 , de coordenada lat = 
08° 10’ 48,542” S e long = 49° 48’ 38,653” W, com a seguinte distâncias 
239,02 m e azimute 290° 19’ até o marco aM6-M-11959 , de coordenada 
lat = 08° 10’ 45,839” S e long = 49° 48’ 45,975” W; com a seguinte dis-
tâncias 936,16 m e azimute 9° 25’ até o marco aM6-M-11957 ponto inicial 
da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se repre-
sentadas no Sistema de corrdenadas Geográficas, tendo como Datum o 
SirGaS2000. os valores de área, perímetro, azimutes e distâncias, foram 
calculados utilizando o Sistema Geodésico local de acordo com o Manual 
Técnico de Posicionamento - iNcra 1° Ed. e Norma Técnica para Georre-
ferenciamento de imóveis rurais 3° ed. - iNcra.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia/Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 865409
Portaria Nº 1721/2022

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4. 584, de 08 de outubro de 1975,e;
considerando os termos do PaE nº 2022/1315291, de 13/10/2022;
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 0884/22, de 12/05/2022, 
publicada no DOE nº 34968/22 de 12/05/2022, que concedeu a Gratificação 
de Tempo integral à servidora, EMElYN lariSSa liMa da SilVa, assistente 
administrativo, matrícula nº3170055/1
II–CONCEDER a referida Gratificação no mesmo percentual acima citado 
ao servidor UBiraTaN da lUZ, Motorista , matrícula nº 3168271/1.
iii – faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 17/10/2022
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 18 de 
outubro de 2022.

Portaria Nº 01720/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
coNSidEraNdo o PaE nº1315291/22, de 13/10/2022 - GlT
r  E  S  o  l  V  E:
i – TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 031/21, de 01/02/2021, 
publicada no DOE nº 33627 de 29.05.2018, que concedeu a Gratificação 
de Tempo integral à servidora ana carolina ramos da Silva, assistente 
administrativo, matrícula nº 5957320/1
II - CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) ao servidor ricardo Hamilton Macedo de albuquer-
que Junior, Motorista , matrícula nº 57193369/1.
iii-  fazer vigorar os efeitos desta Portaria a partir de 17/10/2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 18 de 
outubro de 2022.

Protocolo: 865790
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS 
aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(UrBaNo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2022/1325139 EdiValdo dE JESUS SaNToS loTE 29 B 93,85 M² BElÉM 1728/2022

2022/1319607 lEVY rodriGUES doS 
SaNToS loTE 37 95,85 M² BElÉM 1729/2022

2022/1319664 BENEdiTa PaNToJa caMPoS loTE 36 89,38 M² BElÉM 1730/2022

2022/1319920 NaZarENo da coNcEicao 
MacHado loTE 35 91,31 M² BElÉM 1731/2022

2022/1324153 JoSE roNaldo raiol dE 
Mira loTE 32 92,65 M² BElÉM 1732/2022

2022/1324863 aNa cÉlia raiol MoraES loTE 31 86,10 M² BElÉM 1733/2022

2022/1324899 fErNaNdo JoSÉ da SilVa 
SaNToS loTE 30 97,21 M² BElÉM 1734/2022

2022/1319504 EdilSoN dE SoUSa GoMES loTE 39 95,15 M² BElÉM 1735/2022
2022/1319559 ElToN do roSario coSTa loTE 38 88,20 M² BElÉM 1736/2022

2022/1328803 Mario alBErTo fErrEira 
BESSa loTE 45 93,89 M² BElÉM 1737/2022

2022/1328090 MaroliNa carValHo da 
SilVa loTE 1287 95,56 M² BElÉM 1738/2022

2022/1334533 Miraci daS dorES dE SoUZa 
GoMES loTE 40 90,70 M² BElÉM 1739/2022

2022/1328725 BENEdiTo lEal dE Mira loTE 28 96,54 M² BElÉM 1740/2022
2022/1328616 MicHEl corrEa Maia loTE 44 93,25 M² BElÉM 1741/2022

2022/1328044 KaTia Maria BarBoZa BaN-
dEira oliVEira loTE 1285 95,58 M² BElÉM 1742/2022

2022/1327947 faBio aNToNio PaNToJa do 
NaSciMENTo loTE 41 89,17 M² BElÉM 1743/2022

2022/1327918 alVaro MacEdo fiGUEirEdo loTE 42 89,34 M² BElÉM 1744/2022
2022/1327865 claUdio TEliS riBEiro loTE 43 90,82 M² BElÉM 1745/2022
2022/1327837 aNa lUcia GoMES dUarTE loTE 46 91,81 M² BElÉM 1746/2022

2022/1327784 raiMUNdo criSTo dE oliVEi-
ra SilVa loTE 47 90,95 M² BElÉM 1747/2022

2022/1327650 EliaNE dE SoUZa MoNTEiro loTE 1283 100,67 M² BElÉM 1748/2022

2022/1325255 MarilZa SaNToS VaScoN-
cEloS loTE 29 93,85 M² BElÉM 1749/2022

2022/1320353 raiMUNdo MacEdo BarBoSa loTE 34 93,25 M² BElÉM 1750/2022
2022/1327977 raiMUNdo MacEdo BarBoSa loTE 48 90,38 M² BElÉM 1751/2022
2022/1320444 SElY dE SoUSa PErEira loTE 33 87,08 M² BElÉM 1752/2022

Belém(Pa), 18/10/20202
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 865797

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 065/2022 - NGPr – 18 de oUtUBro de 2022.
o GErENTE EXEcUTiVo EM EXErcÍcio do NÚclEo dE GErENciaMENTo 
do Pará rUral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabe-
lecida na lei Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e de acordo 
com o processo nº 2022/1332906.
rESolVE: conceder suprimento de fundos a Servidora raNdra GaBriElE 
da coSTa PirES, apoio Técnico, id. funcional nº. 5946788/2, portador de 
cPf: 549.529.482-34; – o valor de suprimento corresponde a r$3.000,00 
(três mil reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento; a 
despesa a que se refere o item anterior correrá por conta das seguintes 
classificações: -
339030- r$3.000,00 (três mil reais) – Material de consumo
o valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Para prestação de contas: até 15 (quinze) dias após a aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coElHo PicaNÇo
Gerente Executivo-NGPr

Protocolo: 865783
Portaria Nº. 064/2022 - NGPr – 18 de oUtUBro de 2022.

o GErENTE EXEcUTiVo EM EXErcÍcio do NÚclEo dE GErENciaMENTo 
do Pará rUral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabe-
lecida na lei Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e de acordo 
com o processo nº2022/1333216.
rESolVE: conceder suprimento de fundos ao Servidor roMildo afoNSo 
fiGUEirEdo doNZa, apoio Técnico, id. funcional nº. 5956088/1, por-
tador de cPf: 147.497.342-68; – o valor de suprimento corresponde a 
r$5.000,00 (cinco mil reais) e destina-se a atender despesas de pronto 
pagamento; a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta 
das seguintes classificações: -
339039- r$5.000,00 (cinco mil reais) – Serviço de Pessoa Jurídica
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o valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Para prestação de contas: até 15 (quinze) dias após a aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coElHo PicaNÇo
Gerente Executivo-NGPr

Protocolo: 865765

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 063/2022-NGPr/rH 
BeLÉM, 18 de oUtUBro de 2022.

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
N° 2022/1148721.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS ao servidor aNToNio EdUardo doS SaN-
ToS rodriGUES, ocupante do cargo de aSSESSor JUridico, matrícula 
5946750/1, a gozar 30 (trinta) dias de férias no período de 07/12/2022 a 
05/01/2023.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 865709

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 6584 de 18 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. coN-
SidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE: art. 1º - designar rÔMUlo coElHo PaNToJa, gerente, lo-
tação: Gerência de Tecnologia de informação – GTi/Sede, matrícula n° 
80015616/1, para exercer a função de fiscal e MarcElo EdUardo fEr-
rEira aMoraS, cargo: gerente, lotação: Gerência de Material e Patrimô-
nio – GMaP/Sede, matricula n° 5185545/3, para suplente do contrato nº 
58/2022, firmado pela ADEPARÁ e RADAR COMERCIO DE PRODUTOS PAR 
SaÚdE E SErViÇoS EirEli, cNPJ n°: 20.873.575/0001-26, que tem por 
objeto a prestação de serviços empresa especializada para implantação 
de circuito fechado de Televisão - cfTV compreendendo a instalação e o 
fornecimento dos equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e 
suporte técnico.na área de defesa agropecuária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 18 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 865411
Portaria Nº 6609 de 18 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. coN-
SidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE: art. 1º - designar rÔMUlo coElHo PaNToJa, gerente, lo-
tação: Gerência de Tecnologia de informação – GTi/Sede, matrícula n° 
80015616/1, para exercer a função de fiscal e roBErTo BorGES fEr-
rEira, cargo: assistente administrativo, lotação: Gerência de Manuten-
ção, Segurança e Transporte - GMST, matrícula: 54195807/1, e servidor 
MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS, matrícula: 51855545/3, Geren-
te, lotado na Gerência de Material e Patrimônio – GMaP, para suplentes do 
Contrato nº 62/2022, firmado pela ADEPARÁ e PARAENSES LTDA, CNPJ 
n°: 09.430.015/0001-64, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para projetar e implementar serviços de monitoramento ele-
trônico (alarme eletrônico e circuito fechado de Televisão - cfTV), com-
preendendo o fornecimento de equipamentos, peças e acessórios necessá-
rios à execução dos serviços, para proteção de forma individualizada das 
unidades de atendimento desta agência de defesa agropecuária do Estado 
do Pará no interior do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 18 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 865746

Portaria Nº6537/2022-adeParÁ, 
de 17 de oUtUBro de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artº 
2 da lei Estadual nº 6.482, de 17 de setembro de 2002;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 6.712 de 14 de janeiro de 2005, 
que institui a defesa Sanitária animal no estado do Pará, o decreto nº 
2.118 de 27 de março de 2006, que estabelece as medidas estratégicas 
necessárias à manutenção da sanidade animal e a preservação dos 
interesses econômicos do Estado, bem como da saúde pública e a PorTaria 
Nº 2.530/2017 de 28 de junho de 2017 que regulamente o calendário de 
vacinação contra febre aftosa no estado do Pará;
coNSidEraNdo as parcerias existentes entre o setor produtivo deste Es-
tado com esta agência, na tentativa de dirimirmos os prejuízos aos índices 
vacinais da etapa de vacinação do Marajó/2022, tendo em vista as dificul-
dades para aquisição do insumo, tanto por parte das casas agropecuárias 
e consequentemente pelos produtores rurais,
rESolVE:
art.1º- ProrroGar até o dia 30 de outubro de 2022, o período de aquisi-
ção de vacinas e vacinação (aplicação).
art.2º- PErMaNEcE até 30 de outubro de 2022 o período de comprovação 
da vacinação, por parte dos produtores rurais e seus representantes junto 
aos escritórios e Unidades locais da adEPará.
art.3º- Excluem-se desta norma os municípios que não fazem parte da 
etapa Marajó de 2022, conforme versa a PorTaria Nº 2.530/2017.
art.4º. Esta Portaria entra em vigor a partir do dia da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral em Exercício – adEPará

Protocolo: 865167
Portaria Nº 6605/2022 - adeParÁ, 

de 18 de oUtUBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o Processo 2022/1254070 de 28/09/2022.
rESolVE:
coNcEdEr VacÂNcia a PEdido, resguardando o direito à recondução 
ao servidor matricula nº 5906566/1, aNToNio WaGNEr MENdES diaS, 
do cargo de Técnico em Nível Superior-adMiNiSTrador, a contar de 03 
de outubro de 2022, pelo motivo de posse em outro cargo inacumulável, 
declarando a consequente vacância do referido cargo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 865558

coNtrato
.

coNtrato 62/2022
Processo N° 2022/1047908

Projeto/atividade: 928338
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0301
Valor global: r$ 1.400.000,00
ViGÊNcia: 18/10/2022 à 17/10/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: contratação de empresa especializada para 
projetar e implementar serviços de monitoramento eletrônico (alarme ele-
trônico e circuito fechado de Televisão - cfTV), compreendendo o forne-
cimento de equipamentos, peças e acessórios necessários à execução dos 
serviços, para proteção de forma individualizada das unidades de atendi-
mento desta agência de defesa agropecuária do Estado do Pará no interior 
do Estado.
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: ParaENSES lTda, cNPJ n°: 09.430.015/0001-64
ordENador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo- diretora Geral da 
adEPará, em exercício.

Protocolo: 865729

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6602/2022: BENEfici-
ário: rUBENS SaNToS dE MoraiS Matrícula: 5868211;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pes-
soa jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender 
as necessidades da Gerência regional de altamira.Elemento de despesa/ 
Valor: : 339030/39/ r$2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaN-
Na da SilVa.

Protocolo: 865476
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6608/2022: BENEficiá-
rio: roBErTo BorGES fErrEira; Matrícula: 54195807;função:20agri-
cultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de 
pessoa jurídica, para atender as necessidades da Gerência de Material Ser-
viço e Transporte. Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$ 4.500,00;Pra-
zo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.or-
denador de despesas: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865489
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diÁria
.

Portaria: 6603/2022 objetivo: dar apoio administrativo e logístico aos 
servidores leonidas Parry de castro e Zilma Patrícia dias do Nascimen-
to, com o objetivo de dar apoio à ação de fiscalização programada pela 
GEaGro.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: BoNiTo, BraGaNÇa, caPaNEMa, TracUaTEUa/Pa Servidor: 
54196694/ lENo rEGiNaldo rEiS dE aNdradE (aUXiliar dE caMPo) / 
4,5 diáriaS /17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 865483
Portaria: 6600/2022 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: 
SaNTarÉM/Pa Servidor: 57223359/ MariNo BEcKEr (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 4,5 diáriaS / 11/07/2022 a 15/07/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865461
Portaria: 6601/2022 Objetivo: Dar apoio na fiscalização do vazio sa-
nitário para cultura da soja em 12 propriedades localizadas no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/
Pa destino: MoJU/Pa Servidor: 57234486/ raiMUNdo NoNaTo MacE-
do doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865468
Portaria: 6597/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para cumpri-
mento de metas estipuladas pela Gerencia de trânsito nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa desti-
no: coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Maria daS BarrEiraS, SaNTaNa 
do araGUaia/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 03/10/2022 a 06/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865429
Portaria: 6595/2022 objetivo: realizar ação educativa continuada no 
municipio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrra-
liNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 5939070/ 
arNaldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUá-
rio) / 1,5 diária / 17/10/2022 a 18/10/2022.ordenador: adriElE ca-
roliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865430
Portaria: 6598/2022 Objetivo: Realizar notificações, vacinações assisti-
das e vigilâncias epidemiológicas em área perifocal de raiva no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa 
destino: PacaJá/Pa Servidor: 57223820/ lUiS PaUlo carValHo alMEi-
da / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865434
Portaria: 6596/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para cumpri-
mento de metas estipuladas pela Gerencia de trânsito nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa desti-
no:coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Maria daS BarrEiraS, SaNTaNa 
do araGUaia/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 03/10/2022 a 06/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865436
Portaria: 6599/2022 Objetivo: Realizar a fiscalização do vazio sanitário 
para cultura da soja em cinco propriedades localizadas no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/Pa des-
tino: iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: rG 6848240/ YaNNa KaroliNE 
SaNToS da coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 13/10/2022 a 15/10/2022. ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865451
Portaria: 6591/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de Trânsito Agro-
pecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5960871/ 
EMilY dE Sá BoTElHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
13/10/2022 a 15/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco car-
doSo.

Protocolo: 865412
Portaria: 6593/2022 objetivo: coordenar e execultar atividade educati-
va com enfase aquisição de mudas de citros para evitar a contaminação de 
pragas ( cancro citrico e pinta preta).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino:oUrilÂNdia do NorTE, SÃo fÉliX 
do XiNGU, TUcUMÃ/Pa Servidor: rG 5906722/ KariNa cardoSo NUNES 
(GErENTE) / 6,5 diáriaS / 24/10/2022 a 30/10/2022.ordenador: adriE-
lE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865413
Portaria: 6587/2022 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
para realizar conclusão das aberturas de cadastro de 140 produtores e 
entrega dos cartões de acesso dos produtores, realizar ação técnica e ad-
ministrativa com vistoria em 4 propriedades com possíveis indícios de irre-
gularidades nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: PaU d`arco, PiÇarra, SÃo fÉliX do XiN-
GU, XiNGUara/Pa Servidor: 57174044/ JoSE roBErTo coSTa (GErEN-
TE) / 10,5 diáriaS / 16/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: adriElE ca-
roliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865407

Portaria: 6592/2022 objetivo: coordenar e execultar atividade educati-
va com enfase aquisição de mudas de citros para evitar a contaminação de 
pragas (cancro citrico e pinta preta).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE, SÃo fÉliX 
do XiNGU, TUcUMÃ/Pa.Servidor: 54180265 / MarlUcE corrEa BroNZE 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 24/10/2022 a 30/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865408
Portaria: 6588/2022 Objetivo: Realizar a fiscalização do vazio sanitário 
para cultura da soja em 12 propriedades localizadas no município. Sen-
do 0,5 diaria/dia, pois não haverá pernoite em Moju. o dia 28/10/2022 
será usado para retorno do servidor ao local de origem.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/Pa destino: MoJU-
Pa Servidor: rG 6848240/ YaNNa KaroliNE SaNToS da coSTa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 
24/10/2022, 25/10/2022, 26/10/2022, 27/10/2022 e 28/10/2022. orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865415
Portaria: 6589/2022 objetivo: dar apoio em ação de Educação sanitaria 
sobre as principais zoonoses (aftosa, Brucelose, raiva, etc...).fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: JacUN-
dá/Pa Servidor: 6400175/ rEGiNaldo NoNaTo loBaTo (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 10/10/2022 a 16/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865418
Portaria: 6594/2022 objetivo: realizar ação educativa continua-
da no municipio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:  
cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servi-
dor: 57192005/ caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E SilVa (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 17/10/2022 a 18/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865419
Portaria: 6585/2022 objetivo: dar apoio ao escritório de atendimento 
da Vila ouro Verde, durante as férias de servidor lotado naquela localida-
de no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
florESTa do araGUaia/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS/Pa Servidor: 
5943099/ GUilHErME GoMES doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: adriE-
lE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865390
Portaria: 6583/2022 Objetivo: Realizar barreira de fiscalização volan-
te nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MocaJUBa/Pa destino: BaiÃo, caMETá/Pa Servidor: 54197827/ PaUlo 
JorGE ValENTE alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 di-
áriaS / 11/10/2022 a 13/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoSo.

Protocolo: 865391
Portaria: 6590/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agro-
pecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTa lUZia do Pará/Pa destino: cacHoEira do Piriá, Vi-
SEU/Pa Servidor: 54187128/NiValdo VENÍciUS GoMES dE liMa (MÉdi-
co VETEriNário) / 1,5 diária / 20/09/2022 a 21/09/2022. ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865400
Portaria: 6586/2022 objetivo: realizar Palestras em ação de Educa-
ção sanitaria sobre as principais zoonoses (aftosa, Brucelose, raiva,etc...).
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/
Pa destino: JacUNdá/Pa Servidor: 57223331/ irENilSoN aNTÔNio da 
SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 10/10/2022 a 
16/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865397
Portaria: 6580/2022 objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos ar-
tesanais no município de Mojuí e para ministrar treinamento e prático da 
UNaMa – Santarém, sobre produtos artesanais animal.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM, MoJUi 
doS caMPoS/Pa Servidor: 51855510/ aNa PaTricia MariNHo MElo / 
(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 23/10/2022 a 26/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865351
Portaria: 6581/2022 objetivo: dar apoio administrativo nas atividades 
educativas com enfase aquisição de mudas de citros para evitar a con-
taminação de pragas ( cancro citrico e pinta preta).fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: oUrilÂNdia do 
NorTE, SÃo fÉliX do XiNGU, TUcUMÃ/Pa Servidor: 54187046/ aNa Eli-
Sa dE SoUZa MoNTEiro (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS 
/ 24/10/2022 a 30/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 865373
Portaria: 6582/2022 Objetivo: Realizar barreira de fiscalização volante 
nos municípios.legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocaJUBa/
Pa destino: BaiÃo, caMETá/Pa Servidor: 5882893/raiMUNdo dENil-
SoN diaS BriTo (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 11/10/2022 a 
13/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo. 

Protocolo: 865382
Portaria: 6542/2022 Objetivo: Dar apoio a médica veterinária na fisca-
lização do evento agropecuário, 1º prova de laço do parque São francisco 
da nova União no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 55586039/
clEo JoSE BaTiSTa dE aNdradE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
2,5 diáriaS / 08/10/2022 a 10/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 865174
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Portaria: 6538/2022 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 no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 55586148/ fraNciSco TEodoro 
daS cHaGaS oliVEira JUNior (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 865177
Portaria: 6545/2022 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: 58827533/ GraZiEla SoarES dE oliVEira 
cErViNSKi (GErENTE) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865211
Portaria: 6541/2022 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 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PEiXE-Boi/Pa destino: Para-
GoMiNaS/Pa Servidor: 54189780/ MadSoN aNToNio BUlHÕES caVal-
caNTE (aUXiliar dE caMPo) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865209
Portaria: 6546/2022 objetivo: realizar ação de acompanhamento/ vi-
gilância em propriedade suspeita de doença nervosa e vigilância ativa em 
propriedades circunvizinhas no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: iTUPiraNGa/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa 
Servidor: 57173803/ JoElSoN dE SoUZa rEZENdE/ (MÉdico VETEri-
Nário) / 2,5 diáriaS / 17/10/2022 a 19/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865215
Portaria: 6540/2022 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 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5870283/ JoSÉ aMilToN rEiS dE carVa-
lHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865198
Portaria: 6544/2022 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: SaNTa lUZia do Pará/
Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54187128/NiValdo VENÍciUS 
GoMES dE liMa (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo

Protocolo: 865201
Portaria: 6543/2022 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: NoVa TiMBoTEUa/Pa desti-
no: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 05882729/ BElcHior aNdradE carNEi-
ro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865186
Portaria: 6539/2022 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: ViSEU/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57222907/ JoSÉ cÉSar daS cHaGaS MoN-
TEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 
a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865189
Portaria: 6548/2022 objetivo: fiscalizar e acompanhar a realização da ProVa 
dE 3 TaMBorES no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: aVEiro/Pa destino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 57200781/ alEcSaN-
dro MarQUES loBaTo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
08/10/2022 a 09/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865225
Portaria: 6547/2022 objetivo: realizar captura de morcegos hematófagos 
em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: rEdENÇÃo/Pa Servidor: 54188564/ PaU-
lo HENriQUE loBaTo (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 19/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865222
Portaria: 6553/2022 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: iPiXUNa do Pará/Pa des-
tino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: rG4987828 / aMarildo aNdradE da 
MaTa (aUXiliar dE caMPo) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022 
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865236
Portaria: 6549/2022 objetivo: organizar local que ocorrerá a capaci-
tação em defesa Sanitária animal que ocorrerá no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMi-
NaS/Pa Servidor: 57189787/ aUrEa SirlENE fErrEira PErES fiGUEi-
rEdo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 10/10/2022 a 
12/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865235

Portaria: 6556/2022 objetivo: realizar atividade de saneamento de foco 
de anemia infecciosa equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: SÃo fÉliX do 
XiNGU/Pa Servidor: 54187183/ cicEro raMalHo doS SaNToS / (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 03/10/2022 a 04/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865237
Portaria: 6552/2022 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 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: Pa-
raGoMiNaS/Pa Servidor: 54186983/ JoSE GEraldiNo da SilVa fEr-
rEira (TÉcNico aGrÍcola) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo

Protocolo: 865230
Portaria: 6551/2022 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: aUrora do Pará/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 54186991/ faBio roGErio rEiS dE liMa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022. 
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865249
Portaria: 6558/2022 objetivo: dar apoio na capacitação em defesa Sa-
nitária 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, ParaGoMiNaS, roNdoN do Pará/Pa Servidor: 6403139 / Elda So-
raYa do NaSciMENTo MarTiNS (GErENTE) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo. 

Protocolo: 865250
Portaria: 6557/2022 objetivo: auxiliar na Execução de atividades de Sa-
neamentos de focos de aiE, nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa 
do Pará, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 10294017/ ZEdEQUiaS rodriGUES 
da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 13/10/2022 a 15/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865245
Portaria: 6550/2022 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: SaNTa lUZia do Pará/
Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54187086/ rEGiNa lUZ caVal-
caNTE (aUXiliar dE caMPo) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865246
Portaria: 6555/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária ani-
mal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veterinários (as), 
agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: GarrafÃo do NorTE/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5885884/ raiMUNdo EliNaldo alVES cor-
rEa (TÉcNico aGrÍcola) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865247
Portaria: 6554/2022 objetivo: capacitação em defesa Sanitária ani-
mal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veterinários (as), 
agentes fiscais agropecuários e auxiliares de campo.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do Socorro SoUZa araUJo 
JaiME (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022. 
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865241
Portaria: 6560/2022 objetivo: dar apoio administrativo e logístico nas ati-
vidades educativas para evitar as pragas dos citros.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: oUrilÂNdia do NorTE, 
SÃo fÉliX do XiNGU, TUcUMÃ/Pa Servidor: 54196694/ lENo rEGiNaldo 
rEiS dE aNdradE (aUXiliar dE caMPo) / 6,5 diáriaS /24/10/2022 a 
30/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865252
Portaria: 6559/2022 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:  ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 54192703/ liliaNa do Socorro PErEira BEM BoM 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865253
Portaria: 6561/2022 objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos ar-
tesanais no município de Mojuí e para ministrar treinamento e prático da 
UNaMa – Santarém, sobre produtos artesanais animal.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM, MoJUi 
doS caMPoS/Pa Servidor: 54196692/ SUMaYa EMilia MarTiNS PaUliNo 
/ (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 23/10/2022 a 26/10/2022.or-
denador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865256
Portaria: 6568/2022 objetivo: coordenar atividades no sentido de 
emissão de GTV’s no módulo do produtor.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  ParaGoMiNaS/Pa Servi-
dor: 54186915/ Maria JoSE lENa corrÊa TaVarES (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865287
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Portaria: 6563/2022 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: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: rG 5906722/ KariNa cardoSo NUNES (GErENTE) / 
6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 865281
Portaria: 6567/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas quarentenárias dos citros. A justificativa de diárias no mesmo mu-
nicípio de lotação se deve as longas distancias da sede, mais de 200 KM 
por dia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira 
ViaNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diária / 17/10/2022, 
18/10/2022, 19/10/2022, 20/10/2022 e 21/10/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865282
Portaria: 6564/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das pra-
gas quarentenárias dos citros. A justificativa de diárias no mesmo município 
de lotação se deve as longas distancias da sede, mais de 200 KM por dia.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 57223827/ aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 17/10/2022, 18/10/2022, 19/10/2022, 
20/10/2022 e 21/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865290
Portaria: 6575/2022 objetivo: dar apoio nas atividades necessárias 
para a Expo Rurópolis. Evento acontecerá no final de semana.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rUrÓPoliS/Pa destino: 
rUrÓPoliS/Pa Servidor: 54187034/ WaldEir alEXaNdrE TEiXEira 
da SilVa (TÉcNico EM aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 13/10/2022 a 
16/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865295
Portaria: 6570/2022 objetivo: realizar cadastramento e atualização de 
unidade de produção de cultivos agrícolas. as diárias no mesmo município 
de lotação se dão pelo fato de as localidades ficarem a mais de 6 horas da 
sede da adepara do município, assim há a necessidade de pernoitar nas 
comunidades de destino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: iGaraPÉ-Miri/Pa destino: iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa Servidor: 
54186852/ Mario SErGio PiNHEiro PaNToJa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador. 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865269
Portaria: 6562/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas de pro-
dutos agrotóxicos e afins.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: BoNiTo, BraGaNÇa, caPaNEMa, TracUa-
TEUa/Pa Servidor: 5868424/ lEoNidaS ParrY dE caSTro (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865270
Portaria: 6566/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: SaNTa BárBara do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, MariTUBa/Pa 
Servidor: 54186886/ NESTor SilVa doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPE-
cUário) / 2,5 diáriaS / 17/10/2022 a 19/10/2022.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865271
Portaria: 6565/2022 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 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: Pa-
raGoMiNaS/Pa Servidor: 12477047/ roBErTo fraNciSco dE oliVEira 
(MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865260
Portaria: 6569/2022 objetivo: realizar manutenção de unidades de 
produção de açaí.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: MocaJUBa/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 54193762/ Joao QUEi-
roZ rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 18/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865261
Portaria:6579/2022 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: BaiÃo, iGaraPÉ-Miri , MocaJUBa, MoJU/Pa 
Servidor: 5948648/ MaNoEl PErEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) / 
4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 865336
Portaria: 6577/2022 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: 55588167/ cloViS cESar diaS carNEiro 
(MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865321
Portaria:6573/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da Mosca 
da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
Ta iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 54187465/ Mari-
lia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 
17/10/2022 a 17/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865319

Portaria: 6578/2022 Objetivo: Dar apoio na fiscalização do vazio sanitá-
rio para cultura da soja em quatro propriedades localizadas no município. 
Será 0,5 diária por dia. Justifica-se o pedido de diárias para o mesmo mu-
nicípio, pois as propriedades localizam-se em região distante a mais de 100 
Km da sede do município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57223365/ car-
loS WilSoN SaNTiaGo carNEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 2 diáriaS / 25/10/2022, 26/10/2022, 27/10/2022 e 28/10/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865332
Portaria: 6574/2022 objetivo: conduzir os servidores, que irão com o 
objetivo de dar apoio à ação de fiscalização do comércio e uso de pro-
dutos agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 57223235/ HE-
roNd dE SoUZa PoNTES (MoToriSTa) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 a 
27/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865329
Portaria: 6576/2022 objetivo: conduzir os servidores que irá com ob-
jetivo de capacitação em defesa Sanitária animal aos fiscais Estaduais 
agropecuários Médicos (as) Veterinários (as) e agentes fiscais agrope-
cuários Técnicos agrícolas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57223189/ ro-
driGo JoSÉ cardoSo do ESPiriTo SaNTo (MoToriSTa) / 6,5 diáriaS 
/ 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 865307
Portaria: 6571/2022 objetivo: coordenar atividades no sentido de emis-
são de GTV’s no módulo do produtor.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  oUrilÂNdia do NorTE, SÃo fÉliX 
do XiNGU, TUcUMÃ/Pa Servidor: 54186915/ Maria JoSE lENa corrÊa 
TaVarES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 6,5 diáriaS / 24/10/2022 a 30/10/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865297
Portaria: 6572/2022 objetivo: Prestar esclarecimentos a produto-
res e autoridades sobre a pinta preta encontrada no município de SfX.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUMÃ/Pa des-
tino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5960560/ roSSllENEY alVES 
SaMPaio PalHETa (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
20/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 865311

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 6604/2022- adeParÁ, 
de 18 de oUtUBro de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
Pará - adEPará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 22, da lei estadual 6482, de 17 de setembro de 2002.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 6345/2022 de 11 de agosto de 2022, 
publicada no doE nº 35149 de 13/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 865557

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0545/2022-17.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, os empregados abaixo relacionados para compor comissão 
de inventário de Bens Permanentes, devido ao encerramento do exercício 
de 2022, a conclusão dos trabalhos deverá ocorrer no prazo de 90 (noven-
ta) dias, a contar da publicação no doE:
• DANIEL MAURO LEAL CAMPOS – Presidente
• SARA CRISTINA JACÓ AZEVEDO DE CARVALHO – Membro
• EDIVANDO BARRETO SANTANA – Membro
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Portaria Nº0544/2022-17.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
r E V o G a r, com efeito retroativo a contar 01/07/2022, a Portaria 
de nº 0205/2019, que Nomeou o Extensionista rural i - PEdro PaU-
lo rodriGUES dE lEao - Matricula nº 5065976/1, portador do cPf nº 
224.147.542-49, para desenvolver a função de agente Público de controle 
interno da Unidade Gestora do Escritório regional de Tocantins.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente
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Portaria Nº0542/2022-13.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 07/11/2022 à 06/12/2022, o Extensionis-
ta rural l- fraNciSco GaBriEl rodriGUES dE aZEVEdo- Matrícula nº 
587907/2, para responder pela Chefia do Escritório Local de Mãe do Rio/
Escritório regional de São Miguel do Guamá, em virtude do titular encon-
trar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1283810).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Portaria Nº0541/2022-17.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, os empregados abaixo relacionados, para compor co-
missão de inventário de Estoque, devido ao encerramento do exercício de 
2022, a conclusão dos trabalhos deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da publicação no doE.
• AFONSO MARCOS BEZERRA FALCÃO – Presidente
• MOISÉS DE SOUZA PAIVA JUNIOR – Membro
• EDSON GERALDO BENTES BORGES – Membro
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 865327
Portaria Nº0548/2022-18.10.2022

o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, a diretora administrativa MarialVa SoUSa coSTa - Ma-
tricula nº 57200412/1, para responder pela Presidência da EMaTEr-Pará, 
no período de 19/10/2022 à 28/10/2022, em virtude do titular encontrar-
se em viagem à serviço, para participar de intercâmbio técnico em campi-
nas-SP, junto a caTi e aTEr/São Paulo.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Portaria Nº0547/2022-18.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 03/11/2022, o Extensionista rural ii, Téc-
nico em agropecuária aGUiBErTo rodriGUES alVES - Matricula nº 
57210887/1, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Lo-
cal de Marabá/Escritório regional de Marabá. PaE: 2022/1319740.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Portaria Nº0546/2022-17.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 03/11/2022, os efeitos da Portaria de nº 
0185/2022, que designou o Extensionista rural il – ricHardSoN MoU-
rÃo dE fiGUEirEdo - Matrícula nº 57223652/1, para exercer a função 
Gratificada de Chefe do Escritório Local de Marabá/Escritório Regional de 
Marabá. PaE: 2022/1319740
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 865289

.

.

errata
.

terMo  disPeNsa  LicitaÇÃo  cotaÇÃo eLetrôNica 
Nº 001/2022

diÁrio oFiciaL Nº 35.138, PÁGiNa 27, 
de 03 oUtUBro de 2022

Processo: 2022/912093
onde se lê: coTaÇÃo Nº 001/2022
Leia- se: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 011/2022

terMo disPeNsa LicitaÇÃo cotaÇÃo eLetrôNica 
Nº 002/2022

diÁrio oFiciaL Nº 35.138, PÁGiNa 27, 
de 03 oUtUBro de 2022

Processo: 2022/694643
onde se lê: coTaÇÃo Nº 002/2022
Leia- se: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 012/2022
Marituba-Pa 18/10/2022.

Protocolo: 865776

.

.

coNtrato
.

coNtrato de LocaÇÃo Nº 034/2022
data da assinatura: 19/10/2022
Vigência: 19/10/2022 à 18/10/2023
objeto: o presente contrato tem por objeto a locação do imóvel, pelo 
período de 12 (doze) meses a contar da assinatura do instrumento contra-
tual, para funcionamento do Escritório local da EMaTEr no município de 
Santa Barbara/Pa.
orçamento: 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 Mensal: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
locador: JoSÉ dE SoUZa SilVa
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 865726

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº049/2022
BENEficiário: Marli da crUZ BaNdEira; MaT.: 5009391; fUNÇÃo: 
Extensionista Social ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: ProaTEr 2022: Prestação de Serviços de aTEr, Subprojeto forta-
lecimento da agricultura familiar; MUNic.: SalVaTErra-l; Elemento de 
despesa: 339030: r$ 500,00. 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: 865442
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 89/2022:BENEficiário: 
laNor ladiSlaU liMa; Matrícula: 3175332; função: aux. administrativo; 
ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0261; oBJETiVo: 
liberação de recurso para realizar despesas de pronto pagamento para 
atender as necessidades do Escritório regional de castanhal;MUNicÍPio: 
castanhal; Elemento de despesa: 33903096= r$ 216,00. Prazo para apli-
cação do recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo 
para Prestação de contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE dES-
PESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 865768
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº048/2022

BENEficiário: fraNciSco caNiNdÉ MoUra JUNior; MaT.: 54196287; 
fUNÇÃo: Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101; oBJ.: ProaTEr 2022: Prestação de Serviços de aTEr, Subprojeto 
Manejo de açaizais Nativos; MUNic.: cHaVES-l; Elemento de despesa: 
339030: r$ 2.000,00. 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: 865273

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº036/2022
BENEficiário: Sandro José lopes Pinheiro; MaTrÍcUla: 57175503; 
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: 865388
Portaria de diÁria Nº244/2022;BENEficiária:roSiVal PoSSi-
doNio do NaSciMENTo ,MaTricUla:3175685/1;fUNÇÃo:PrESidEN-
TE;oBJETiVo:ViSiTar aS iNSTalaÇÕES da coordENadoria dE aS-
SiSTÊNcia TÉcNica iNTEGral(caTi) E ParTiciPar dE iNTErcÂMBio 
TÉcNico adMiNiSTraTiVo QUE SErá rEaliZado PEla caTi, coM o 
aPoio da aSBraEr, Na cidadE dE caMPiNaS-SP; Nº dE diáriaS:5 e  
½  (ciNco E MEia);PErÍodo:23 à 28.10.2022 : dESTiNo:caMPiNaS-S-
P;ordENador dE dESPESa : MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 865715

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 02613/2022-dGaF/GaB/seMas, de 18/10/2022.
Nome: iVaN roBErTo SaNToS araUJo
Matrícula: 54191335/2
cargo: Técnico em Gestão de infraestrutura
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 19/10/2015 a 18/10/2018
Período de Gozo: 01/11/2022 a 30/11/2022
Processo: 2022/1145335
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 865473
Portaria 02602/2022-dGaF/GaB/seMas, de 17/10/2022.

Nome: SilVaNa PErEira dE MElo
Matrícula: 3215067/2
cargo: agente administrativo
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 15/02/2017 a 14/02/2020
Período de Gozo: 01/11/2022 a 30/11/2022
Processo: 2022/569002
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 865187
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

 Portaria Nº 02589/2022-dGaF/GaB/seMas, de 14/10/2022
Nome: aNa lidia iBErNoN fEiToSa
Matrícula: 5108705/1
cargo: agente de Portaria
concessão: 120 (cento e vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 04/08/2022 a 01/12/2022.
laudo Médico: 94898 de 30/09/2022
Processo: 2022/1047134
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 865182

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02571/2022-GaB/seMas, de 13.10.2022
Servidor: ViTor MaroNE TEiXEira liSBoa
cargo: Secretário de diretoria
Matrícula: 5901938/4
i – dESiGNar, o servidor para responder pela diretoria de Gestão ad-
ministrativa e financeira - dGaf, durante o impedimento da titular lilia 
Marcia raMoS rEiS, matrícula nº 5914585/5, no período de 16/11/2022 
a 18/11/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 865240

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2599/2022 - GaB/seMas 
17 de oUtUBro de 2022.

objetivo: Participação em ciclo de reuniões de alinhamento administrativo, 
referente a coP 27 com o coordenador de relações internacionais do Es-
tado e representante da Embaixada do Egito.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 17/10 a 19/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 54196084/ 2 - PEdro HENriQUE caSSEB Prado - (chefe de Gabinete)
- 57175327/ 1 - EVEliNE fariaS UcHoa - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 864908
Portaria Nº 2600/2022 - GaB/seMas 

17 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação na 1ª reunião ordinária de 2022 da rede de corre-
gedorias-Procor, evento promovido pela controladoria-Geral da União(-
cGU).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Porto alegre/rS.
Período: 19/10/2022 à 22/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
– 55589780/7 – liVio cicEro caMPBEll PoNTES – (coordenador)
ordENadora: lÍlia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 864998
Portaria Nº 2607/2022 - GaB/seMas 

17 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participar da 1º Oficina de Salvaguardas e REDD+ da Etnoregião.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa
Período: 17/10 a 20/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidora:
- 8001329/4 - HaYdEE Marcia dE SoUZa MariNHo - (diretora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 865059
Portaria Nº 2069/2022 - GaB/seMas 

05 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participar do curso completo de contratos administrativos – 
consultre.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 23/10 a 28/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
-5936239/2 - JÉSSica oliVEira l. da SilVa - (Gerente)
-5942538/3 - lUPErciNio SErGio liMa dE oliVEira JUNior- (Técnico 
Em Gestão Pública)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 849034

Portaria Nº 2405/2022 - GaB/seMas 
27 de seteMBro de 2022.

objetivo: Participação do curso “completo de contratos administrativos 
para formação e atualização de Gestores e fiscais”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 23/10 a 28/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5946269/1 - aNdErSoN cardoSo lEal - (Secretário de diretoria)
- 5901938/4 - ViTor MaroNE TEiXEira liSBoa - (Secretário de diretoria)
- 6403657/2 - lUciaNa dE alMEida BorGES - (Secretário de diretoria)
- 57195188/4 - MilZa SErrao dE oliVEira - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 858536
Portaria Nº 2556/2022 - GaB/seMas 

11 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar de 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.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 19/10 a 21/10/2022 – 02 e ½ diárias
Servidor:
- 5945727/1 - JoSÉ MaUro dE liMa o dE alMEida - (Secretário de Esta-
do de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 865594

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 2603/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº 2022/1297844, nº 
2022/1298032 e nº 2022/1297980 dGSocio-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito as Portarias nº 2516/2022 GaB-SEMaS, nº 2520/2022 
GaB-SEMaS e nº 2532/2022 GaB-SEMaS de 07/10/2022, publicadas no 
doE Nº 35.149 do dia 13/10/2022, que concederam diárias para os cola-
boradores Eventuais citados nas referidas portarias.
Belém, 17 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 864902
Portaria Nº 2610/2022 GaB-seMas

a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº 2022/1298056, nº 
2022/1298053, nº 1298057/2022 e nº 2022/1298050 dGSocio-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito as Portarias: PorTaria Nº 2546/2022 GaB-
SEMaS, PorTaria Nº 2548/2022 GaB-SEMaS, PorTaria Nº 2543/2022 
e PorTaria Nº 2541/2022 GaB-SEMaS de 11/10/2022, publicadas 
no doE Nº 35.150 do dia 14/10/2022, que concederam diárias para os 
colaboradores Eventuais citados nas referidas portarias.
Belém, 18 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 865159
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria

Portaria Nº. 754 de 17 de oUtUBro de 2022
autorizar o afastamento dos servidores Edimilson aníbal Pinheiro, matrí-
cula n° 5940995 e Elizane Silveira de Jesus, matrícula n° 5950050, no 
período de 13 a 15/10/2022, com destino a Monte alegre-Pa. objetivo: 
Participar de reunião administrativa com a Secretaria Municipal de Meio 
ambiente de Monte alegre (SEMMa) e a Gerência administrativa calha 
Norte i – GrcN-1. as despesas de viagem serão de responsabilidade do 
Programa áreas Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 865482



42  diário oficial Nº 35.155 Quarta-feira, 19 DE OUTUBRO DE 2022

diÁria
.

Portaria Nº. 733 de 13 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 10 a 25/10/2022:

servidor objetivo

Josiane amanda Miranda raposo, matrícula nº 5934577, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.

realizar atividades de educação ambiental relacionadas ao 
Pré-defeso e divulgação do Plano de Manejo nos municípios de 

abrangência do Mosaico lago de Tucuruí.
Elison Melonio da costa, matrícula nº 14856, ocupante 

do cargo de agente de Endemias ii.

leonel Silva Sousa, matrícula nº 9018, ocupante do 
cargo de Técnico em Saneamento ambiental.

ii - conceder 15,5 (quinze e meia) diárias, a cada servidor, confor-
me o processo nº 2022/1242808 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 865479
Portaria Nº. 756 de 17 de oUtUBro de 2022

i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Medicilândia e Brasil Novo-Pa, de 24 a 27/10/2022:

servidor objetivo

israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, ocu-
pante do cargo de Gerente.

Orientação técnica para produção de mudas e controle fitossa-
nitário nos viveiros e acompanhamento técnico no preparo de 

área em parceira com as instituições municipais.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, ocupan-
te do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em ativida-
de institucional.

ii- conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1297447 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 865485
Portaria Nº. 757 de 17 de oUtUBro de 2022

i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Breves-Pa, de 24 a 30/10/2022:

servidor objetivo
daniel da costa francez, matrícula nº 

57204718, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão ambiental. Montagem de viveiro e capacitação de produção de mudas em tubetes.

Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula 
nº 57230920, ocupante do cargo de Gerente.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1305573 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 758 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Marabá e São felix Xingu-Pa, de 22 a 27/10/2022:

servidor objetivo
cleyton Neder Matos da Silva, matrícula nº 

5890195, ocupante cargo de Técnico em Gestão 
ambiental.

Realizar o acompanhamento e monitoramento dos viveiros florestais 
e identificação de áreas para a restauração florestal na APA Triunfo do 

Xingu (comunidade Vila dos crentes).

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1282920 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 759 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Mosqueiro, Santa Barbara e castanhal-Pa, de 24 a 27/10/2022:

servidor objetivo
antônio luiz Pereira campos, matrícula 

nº 54190874, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão ambiental.

Visita Técnica de monitoramento para avaliação dos Sistemas Agroflorestais 
- SAF´s e viveiros florestais implantados nos municípios beneficiados pelo 

ProSaf.

Jaime Wanderley correa Nonato, 
matrícula nº 5413214, ocupante do cargo 

de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em atividade Institucional.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1291473 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 760 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Nova ipixuna-Pa, de 24 a 28/10/2022:

servidor objetivo
Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, 

ocupante do cargo de Gerente.
Realização de monitoramento e Intercâmbio Prosaf (Ideflor Bio, AMPPF 

e Imaflora).Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 
57200772, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1284882 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 761 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Marabá, São domingos do araguaia e Nova ipixuna-Pa, de 17 
a 28/10/2022:

servidor objetivo

Tatiana castro de assis, matrícula nº 5868408, 
ocupante do cargo fEa/Engenheira agrônoma.

apoiar a Gerência do Escritório regional de carajás durante atividades 
de Monitoramento de Viveiros de Mudas e Plantios e intercâmbio sobre 

o projeto Prosaf.

ii - conceder 11,5 (onze e meia) diárias, a servidora acima, conforme 
o processo nº 2022/1284926 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 762 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa, de 12 a 14/10/2022:

servidor objetivo

Marcel Silva de oliveira, matrícula nº 5914586, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial do IDEFLOR-Bio que transportará a equipe téc-
nica da GBio, que irá realizar o Monitoramento do boto-cinza (delphini-

dae: Sotalia guianensis) na aPa algodoal-Maiandeua e seu entorno.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1278354 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 763 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o muni-
cípio de São domingos do araguaia-Pa, de 17 a 21/10/2022:

Servidor objetivo
Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, 

ocupante do cargo de Gerente.
Realização de monitoramento e Intercâmbio Prosaf (Ideflor Bio, AMPPF 

e Imaflora).Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 
57200772, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1284882 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 764 de 17 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Santarém e Monte alegre-Pa, de 16 a 21/10/2022:

servidor objetivo
ronaldison antonio de oliveira farias, matrícula 

nº 5965237, ocupante do cargo de Gerente. Monitoramento na floTa do Paru.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1288853 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 865526

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº. 753 de 17 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo a solicitação apresentada no PaE n° 2022/1319379;
rESolVE:
art. 1º - Excluir da PorTaria Nº 739 de 13/10/2022, publicada no doE 
nº 35.150, de 14/10/2022, o 1º período de férias da servidora Maria do 
Perpetuo Socorro rodrigues de almeida, matrícula nº 5615003.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 865524
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terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N.º 07/2022
Fica Inexigível a licitação vinculada à despesa abaixo especificada, com 
fundamento no art.25, da lei 8.666/93.
ProcESSo Nº: 2022/1214696.
OBJETO: Participação no Curso Desafios Práticos para a Aplicação da Lei 
nº 14.133/2021.
coNTraTada: ZÊNiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a.
cNPJ: 86.781.069/0001-15.
ENdErEÇo: av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º andar – Batel – cEP. 
80240-001–cUriTiBa/Pr.
Valor: r$: 12.613,20 (doze mil seiscentos e treze reais e vinte centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES - 798887; fonte de recurso - 0101; 
Elemento de despesa - 33.90.39.
Belém, 18 de outubro de 2022. 
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

ratiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
ratiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 07/2022

Nos termos do art. 25 da lei 8.666/93.
data: 18/10/2022 - PaE nº 2022/ 1214696.
Objeto: Participação no Curso Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 
14.133/2021.
coNTraTada: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a;
cNPJ: 86.781.069/0001-15.
Presidente do idEflor-Bio: Karla lESSa BENGTSoN.

Protocolo: 865794

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria de Processo adMiNistratiVo saNcioNatÓrio 
de Portaria Nº 105/2022/GaB/seGUP.

o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 138, parágrafo 
único do inciso V da constituição do Estado do Pará, de 05 de outubro 
1989, e;
 coNSidEraNdo de que é dever do gestor administrativo, ao tomar co-
nhecimento da prática de infração administrativa, promover a imediata 
apuração através da instauração de Processo administrativo Sancionatório, 
na forma dos artigos 104 ao 125, da lei Estadual nº 8.972/2020, com 
estreita observância aos preceitos do contraditório e da ampla defesa, nos 
termos do art. 5°, lV, da constituição federal;
coNSidEraNdo ainda, o despacho exarado da consultoria Jurídica/SE-
GUP, em 23.09.2022.
 rESolVE:
art. 1º – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo SaNcioNaTÓrio, para 
apurar os fatos constantes nos autos do Processo nº 2022/1220682, que 
versa sobre supostas infrações administrativas cometidas pela Empresa 
G.P.T.E, ocorridas durante a vigência do contrato nº 022/2021-fiSP, o 
qual, a contratada, em tese, praticou descumprimento da cláUSUla dÉ-
ciMa, não entregando em sua totalidade, o objeto do instrumento contra-
tual, cuja comprovação da veracidade das irregularidades administrativas, 
incidirá em sanções administrativas prevista no artigo 87 e incisos, da lei 
federal nº 8.666/93, sem prejuízos das demais cominações legais.
art. 2º – dESiGNar os servidores TEN cEl BM faBrÍcio da SilVa NaSci-
MENTo, Matricula nº 5817056, (Presidente), MaJ BM rodriGo MarTiNS 
do ValE, Matricula Nº 57216356 (Membro), e cB BM KaroliNE dE al-
MEida MarTiNS, Matrícula nº 57189267 (Secretário), para integrarem a 
comissão de Processo administrativo Sancionatório.
art. 3º – fixar para a conclusão dos trabalhos, o prazo de 120 (cento e 
vinte) dias contados da publicação da Portaria, podendo ser prorrogado 
por igual período.
Belém, 17 de outubro de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 865180

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 012/2022-FesPds/seGUP/Pa
Processo nº 2022/982484
Exercício: 2022
origem: decorre do Pregão Eletrônico nº 006/2022 - fESPdS/SEGUP/Pa
objeto:o presente contrato tem como objeto “fornecimento de Materiais 
Médico Hospitalar” para atender as necessidades do Núcleo de assistên-
cia ao Servidor do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, conforme 
Termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 234/2022-coNJUr
data de assinatura: 13/10/2022.

Vigência: 13/10/2022 à 12/10/2023.
Valor global: r$ 7.818,54 (sete mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta 
e quatro centavos)
Programação orçamentaria: Materiais Permanentes; fonte:  0177 (Te-
souro), 0377 (recurso Próprio - Superávit); Programa de Trabalho:  
06181150289400000; Natureza de despesa:  449052; Materiais de con-
sumo; fonte:  0177 (Tesouro), 0377 (recurso Próprio - Superávit); Progra-
ma de Trabalho:  06181150289400000; Natureza de despesa:  339030.
contratada: f cardoSo & cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza, 125, Bairro: águas Brancas, Br 316 
KM 8 - ananindeua/Pa
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 865470

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 015/2022-seGUP/Pa

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições 
legais resolve HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº. 015/2022- SEGUP/
Pa, cujo o objeto é a aquisição de computadores, para atualização e mo-
dernização do parque computacional da Polícia civil do Estado do Pará, 
com garantia on-site, com recurso oriundo do convênio nº 921532/2021 
firmados entre a SEGUP/PA e SEGEN-MJ, de acordo com as condições e 
especificações do Termo de Referência, Anexo I do edital, pelo critério de 
menor preço por item:
item 1 (ampla concorrência) a Empresa: MicroTEcNica iNforMaTica 
lTda, cNPJ: 01.590.728/0009-30 

iteM descriÇÃo Qtd VaLor UNit. VaLor totaL 

01 Computador, conforme especificado no termo 
de referência 45 r$ 6.848,88

 
r$ 308.199,60

 

Valor Total do item 1: r$ 308.199,60 (Trezentos e oito mil, cento e noventa 
e nove reais e sessenta centavos)
item 2 (cota reserva) a Empresa: fVr SErVicoS E coMErcio dE EQUi-
PaMENToS EirEli, cNPJ: 10.664.239/0001-10. 

iteM descriÇÃo Qtd VaLor UNit. VaLor totaL 

02 Computador, conforme especificado no termo 
de referência 6 r$ 8.328,25

 
r$ 49.969,50

 

Valor Total do item 2: r$ 49.969,50 (Quarenta e nove mil, novecentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
Valor Total: r$ 358.169,10 (Trezentos e cinquenta e oito mil, cento e ses-
senta e nove reais e dez centavos)
Belém, 18 de outubro de 2022
 PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa SEGUP/Pa

Protocolo: 865254
após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc reNata GUrGeL saN-
tos BorGes, diretora e ordenadora de despesas do FisP, referente 
ao processo licitatório nº 2022/476771, na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 12/2022-fiSP, que tem como objeto à aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS 
para a Polícia Militar do Estado do Pará, 39 (trinta e nove) unidades de apa-
relhos de TElEViSorES 60 PolEGadaS 4K, resolve HoMoloGar o objeto 
desta licitação em favor da empresa BrUNo doS SaNToS liMa, cNPJ: 
45.461.989/0001-79, com o valor de r$130.393,77 (cento e trinta mil, 
trezentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos). dPc - rENaTa 
GUrGEl SaNToS BorGES.

Protocolo: 865547

terMo de adJUdicaÇÃo

após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc reNata GUrGeL saN-
tos BorGes, diretora e ordenadora de despesas do FisP, referente 
ao processo licitatório nº 2022/582453, na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 10/2022-fiSP, que tem como objeto à aquisição de BoMBaS d’áGUa 
a serem utilizadas nas Unidades Policiais da Polícia civil do Estado do 
Pará, resolve adJUdicar o objeto desta licitação em favor da empresa 
GEraTEK - EdiNEidE dE f. VaSQUES BriTo coM E SErV - ME, cNPJ: 
31.261.184/0001-77, vencedora dos itens 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, no valor total 
de r$ 77.190,00 (setenta e sete mil, cento e noventa reais), conforme 
descrição abaixo: item 2: BoMBa d´áGUa SUBMErSa 1 1/2cV/220/ Tri-
fáSica coM diÂMETro 4´´, 8 unidades no valor total de r$13.390,00; 
item 3: BoMBa d´áGUa 1/3cV/220/MoNofáSica coM diÂMETro 
3´´, 5 unidades no valor total de r$4.050,00; item 4: BoMBa d´áGUa 
3/4cV/220/BifáSica coM diÂMETro 4´´, 5 unidades no valor total de 
r$7.350,00; item 5: BoMBa d´áGUa 1cV/220/BifáSica coM diÂMETro 
4´´, 5 unidades no valor total de r$7.950,00; item 7: BoMBa SUBMErSa 
2cV/220/MoNofáSico coM diÂMETro 4´´, 8 unidades no valor total de 
r$ 13.050,00; item 8: BoMBa SUBMErSa 3cV/220/TrifáSico coM di-
ÂMETro 4´´, 8 unidades no valor total de r$ 14.550,00; item 9: BoMBa 
SUBMErSa 3cV/220/MoNofáSico coM diÂMETro 4´´, 8 unidades no 
valor total de r$ 16.850,00. dPc - rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES.

Protocolo: 865546
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após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc reNata GUrGeL saN-
tos BorGes, diretora e ordenadora de despesas do FisP, referente 
ao processo licitatório nº 2022/582453, na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 10/2022-fiSP, que tem como objeto à aquisição de BoMBaS d’áGUa a 
serem utilizadas nas Unidades Policiais da Polícia civil do Estado do Pará, 
resolve adJUdicar o objeto desta licitação em favor da empresa coMEr-
cial VaNGUardEira EirEli, cNPJ: 10.942.831/0001-36, vencedora do 
item 1 e 6, com o valor total de r$ 25.499,98 (vinte e cinco mil, quatrocen-
tos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo r$12.850,00 
(doze mil, oitocentos e cinquenta reais) referente a aquisição de 8 (oito) uni-
dades de Bomba d’água submersa 1 1/2cv/220/Trifásica com diâmetro 4’’ e 
r$ 12.649,98 (doze mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito 
centavos) referente a aquisição de 7 (sete) unidades de Bomba submersa 
2cv/220/Trifásica com diâmetro 4’’. dPc - rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES.

Protocolo: 865543
após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc reNata GUrGeL saN-
tos BorGes, diretora e ordenadora de despesas do FisP, referente 
ao processo licitatório nº 2022/301647, na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 04/2022-fiSP, que tem como objeto à aquisição de 400 Nobreaks 
700Va / 350W / Bivolt automático: Entrada 115V / 127V / 220V e tensão 
de saída 115V, para atender as necessidades da Policia ciVil do ESTado 
Pará, resolve adJUdicar o objeto desta licitação em favor da empresa i G 
doS SaNToS dE oliVEira EirEli, cNPJ: 27.363.204/0001-43, com o va-
lor de r$ 169.948,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta 
e oito reais). dPc- rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES.

Protocolo: 865540

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº1845/2022-saGa
BeLÉM,18 de oUtUBro de 2022

coNSidEraNdo: o Plano de férias 2022 da SEGUP.
r E S o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de dezembro de 2022, aos servi-
dores abaixo relacionados:

NoMe carGo/FUNÇÃo P. aQUisitiVo PerÍodo a ser 
GoZado MatrÍcULa

adEMir doS SaNToS aSSiSTENTE adM. 2020/2021 05/12 a 04/01/2023 3156320/1
carla Maria dE MacEdo 

ESTácio coordENador TraBalHo 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5891422/1

criSTiaNo JoÃo loUrEi-
ro liMa

coordENador oPEraÇÕES 
aÉrEaS 2021/2022 01/12 a 0/12/2022 5678382/5

daNia Maria da coSTa 
PaNToJa GErENTE arTic. SociEdadE 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 3228584/1

EBENEZEr da SilVEira 
coElHo filHo GErENTE iNfraEST. dE rEdE 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 55586375/4

EdENicE PErEira da 
SilVa frEirE

cHEfE GaB.SEcrETário 
adJUNTo/SaGo 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 55589329/6

EdUardo PaUlo Mar-
QUES raiol

coordENador SiST.iNfor-
MaÇÃo 2020/2021 01/12 a 30/12/2022 54195019/3

EricK alEXaNdrE Mar-
TiNS MiraNda aSSESSor iii 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5673909/11

fáBio da lUZ dE PiNHo coordENador ProJ.caPaci-
TaÇÃo rEcUrSoS 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5420610/5

faBricio caldaS doS 
SaNToS SEcrETário dirEToria 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 57222108/2

fEliPE PiNHEiro 
ScHMidT coord. dE aEroNaVES 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 57192845/3

GEraldo MaGEla da 
SilVa falcÃo aSSESSor Policial 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5773989/3

GErSoN rodriGUES 
SoUSa GErENTE NÚclEoS rEGioNaiS 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5147549/3

JorGE SaNTaNa da crUZ 
caSTilHo aSSiSTENTE adM. 2021/2022

05/12 a 
19/12/2022(15 

diaS)
3158837/1

KaUE JoSÉ PiMENTEl 
PoNTES GErENTE BUSca SiSTEMáTica 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 57174586/2

laUrÉcio SilViNo coUTo 
da rocHa aSSiST. adM. 2020/2021 19/12 a 17/01/2023 58980/1

lUciaNa cUNHa da SilVa coordENador NÚclEo 
liciTaÇÃo 2021/2022 01/12 a 15/12/2022( 

15 diaS ) 57192666/2

lUiZ alfrEdo SilVa 
GaliZa doS SaNToS aSSESSor ii 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 54185285/3

lUiZ aNdrÉ coNcEiÇÃo 
MaUES aSSESSor iii 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5773792/3

MarcElo SaNToS da 
SilVa

GErENTE dE coNTrolE dE 
caMPi 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5398100/3

MarcElo SoUZa dE 
VacoNcEloS GErENTE NÚclEoS rEGioNaiS 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5632056/2

Márcio roBErTo No-
GUEira dE aBrEU

coordENador iNTEl.criME 
orGaNiZado 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5788250/4

Márcio diNiZ Mar-
TiNS cBM aSSESSor ii 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5608910/2

MarcoS aNdrÉ SaNTaNa 
MoNTEiro SEcrETário dirEToria 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 54194872/2

MarcoS fUlGENcio 
BarrETo

iNSPETor MEcaNico dE 
aEroNaVE 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5944844/2

MarilENE da SilVa 
TaVarES

coord.iNTEliG.criME coN-
Tra PESSoaS 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5859182/4

oPHir dUarTE MUfarrEJ aSSESSor iii 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5808120/7
PaUlo roBErTo doS 

SaNToS liMa
SEcrETário adJUNTo GES-

TÃo adMiNiSTraÇÃo 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5103371/4

PaUlo SÉrGio NaSci-
MENTo fariaS

GErENTE do NÚclEo dE 
caPaciTaÇÃo fÍSica Pro-

fiSSioNal
2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5695325/3

rHUaN VENicio ElErES 
BarroS coordENador iNforMáTica 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5950962/1

SUSaNa daS Gra-
ÇaS carPiNa cHaVES SEcrETária dirEToria 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 57221689/2

TaYlor BrUNo aNaiSSi 
dE oliVEira PErEira coordENador oPEraÇÕES 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5811201/3

VEra lÚcia alBUQUEr-
QUE aMaral

GErENTE coMUNicaÇÃo 
crÍTica 2021/2022 22/12 a 05/01/2023 

(15 diaS) 51855572/7

WaNESSa loBaTo coSTa 
BraNdÃo SEcrETária GaBiNETE 2021/2022 01/12 a 30/12/2022 5945213/3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 865632
Portaria Nº1846/2022-saGa

BeLÉM, 18 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo: o Plano de férias 2022 da SEGUP.
r E S o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de novembro de 2022, para a ser-
vidora abaixo relacionada:

NoMe carGo/FUNÇÃo P. aQUisitiVo PerÍodo a ser 
GoZado MatrÍcULa

roSaNa Maria riBEiro aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 2019/2020 01/11 a 

30/11/2022 57533/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 865696

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 448/2022 – coNseP
Ementa: Julgamento do relatório de atividades da corregedoria de Polícia 
Científica do Pará - ANO 2021.
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas na lei nº 8.906/2019, que alterou o art. 4º, da lei 
nº 7.584/2011, e pelo decreto nº 315/19 de 20 de setembro de 2019, que 
homologou a resolução nº 351/18 de 13 de dezembro de 2018 - regimen-
to interno do coNSEP.
considerando a vinculação ao coNSEP da corregedoria do centro de 
Perícias Científicas “Renato Chaves”, conforme o disposto na Resolu-
ção nº 046/2002-coNSEP, de 22/02/2002 e resolução nº 162/2008, de 
30/03/2011.
considerando a lei 9.382/21 sancionada em 27/12/2021, publicada no 
doE nº 34.811 de 27/12/2021, alterando a lei Estadual nº 6.282 de janeiro 
de 2000, que criou o cPc renato chaves, instituindo a nova denominação 
oficial de Polícia Científica do Pará.
considerando a exigência de exposição/relato sobre o desempenho anual 
de suas atividades pelos órgãos vinculados a este conselho Estadual;
considerando que o exame e parecer da Sra. renata Mirella de Sousa 
coelho - conselheira Nata - diretora Geral do dETraN/Pa, relatora do 
Processo nº 06/2022-coNSEP, foi acatado pela unanimidade dos conse-
lheiros presentes na 375ª reunião ordinária do coNSEP, realizada em 
13/10/2022.
rESolVE:
Art. 1º - O Relatório de Atividades da Corregedoria de Polícia Científica do 
Pará - aNo 2021, cujo extrato está disposto no anexo com suas principais 
especificidades de autoria e responsabilidade da Adv.ª Danielle Silva de 
Andrade Lima Guerra - Corregedora da Polícia Científica do Pará, foi apro-
vado pelo Plenário do coNSEP.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSEP, em 18 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
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resoLUÇÃo Nº 448/coNseP - 2022
eXtrato do reLatÓrio Para PUBLicaÇÃo

1 - MatÉria:
 Relatório de Atividades da Corregedoria de Polícia Científica do Pará - 
aNo 2021.
2 - eXiGÊNcia reGULaMeNtar:
resolução nº 046/2002-coNSEP de 22/02/2002 e resolução nº 162/2008 
de 30/03/2011.
lei 9.382/21 sancionada em 27/12/2021, publicada no doE nº 34.811 de 
27/12/2021, alterando a lei Estadual nº 6.282 de janeiro de 2000, que 
criou o cPc renato chaves, dessa forma, instituindo a nova denominação 
oficial: Polícia Científica do Pará.
3 - resPoNsaBiLidade de coNFecÇÃo e aPreseNtaÇÃo:
adv.ª danielle Silva de andrade lima Guerra - corregedora da Polícia cien-
tífica do Pará.
4 - aNÁLise PreLiMiNar da MatÉria PeLo PLeNÁrio do coNseP:
Exposição do Parecer/Voto da lavra da Sra. renata Mirella de Sousa 
coelho - conselheira Nata - diretora Geral do dETraN/Pa - conselhei-
ra Nata: dentre as estratégias admitidas, destaca-se os esforços de capa-
citação de servidores a estarem aptos a compor comissão nos procedimen-
tos disciplinares, bem como as iniciativas ajustadas ao Plano de Gestão do 
biênio 2019-2021, a seguir: a) “celeridade e Produtividade na Prestação 
Jurisdicional”, b) “aprimoramento da Gestão de Processos e Unidades Ju-
diciárias” e, por fim; c) à ação “Implantar Projeto Eficiência Judiciária”.
observa-se ainda, que as ações da corregedoria, tiveram como objetivo 
precípuo e pedagógico no ano de 2021: a prevenção, na tentativa de ser 
mais orientadora e pedagógica e, sobretudo, onde procurou estar mais 
próxima a população bem como auxiliando o Judiciário, Ministério Público, 
principalmente nos objetos referentes a laudos periciais.
constam também dados relacionados aos resultados alcançados no ano de 
2021 referente a produtividade, onde informa movimentação de 23 (vin-
te e três) Procedimentos administrativos, subdivididos em: 5 (cinco) Pro-
cessos administrativos disciplinares, 10 (dez) apurações Preliminares, 
4 (quatro) Sindicâncias investigativas, 1 (uma) Sindicância acusatória e 
3 (três) Sindicâncias disciplinares (servidores temporários). ocorreu ain-
da, a cobrança de 24 (vinte e quatro) laudos Periciais e 2 (duas) denúncias 
anônimas recebidas neste setor e foram feitas 3 (três) recomendações ad-
ministrativas. E ao final, foram apresentadas algumas ações estratégicas 
para o ano de 2022 em pontos a seguir: a) conscientização dos deveres 
e obrigações por parte dos servidores; b) cumprimento mais eficaz dos 
fins institucionais; c) criação do Projeto “Ouvidoria da Polícia Científica do 
Pará”, a ser implantada no ano de 2022 e, por fim; d) atualização norma-
tiva, com roda de discussões e verificação de rendimentos processuais dos 
integrantes da corregedoria. É o relatório.
diante de todo o exposto, consideramos que o relatório foi elaborado den-
tro do que preconiza as Portarias nº 024/2017 e 05/2018-coNSEP, razão 
pela qual esta conselheira é faVoráVEl à aprovação do mesmo, na sua 
integralidade, visto que a Corregedoria da Polícia Científica, demonstrou 
eficiência em suas atividades, bem como obteve resultados satisfatórios as 
demandas, apesar de apontar dificuldades com pessoal.
É o parecer.
comprovado ter sido editado o relatório dentro do padrão regulamentar 
disposto na PorTaria Nº 024/2017 - coNSEP de 27/12/2017 (doE nº 
33.530 de 04/01/2018) e Portaria nº 05/2018-coNSEP de 03/07/2018 
(doE nº 33.653 de 10/07/2018).
5 - JULGaMeNto do PLeNÁrio:
Aprovado o Relatório de Atividades da Corregedoria de Polícia Científica do 
Pará - aNo 2021 por unanimidade dos conselheiros presentes no Plenário 
da 375ª reunião ordinária, realizada em 13/10/2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 865652

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 056/2022 – dPcPM – Nomeação de comissão de 
fiscalização do Contrato Administrativo nº 011/2022-DPCPM. COMISSÃO 
NoMEada: MaJ QoPM rG 33511 EdSoN MElo dE caSTro, 3° SGT PM 
rG 32506 rENaTa dE JESUS araÚJo daS cHaGaS e cB PM rG 39869 
VicTor fErrEira dE liMa. oBJETo: “aQUiSiÇÃo EQUiPaMENTo MENor 
PoTENcial ofENSiVo – diSPoSiTiVo ElÉTrico iNcaPaciTaNTE. 
carTUcHoS dE laNÇaMENTo dE dardoS E acESSÓrioS Para a 
PolÍcia MiliTar do Pará”, com recursos oriundos do Termo de Execução 
Descentralizada nº 002/2022, firmado entre a PMPA e o DETRAN/PA. Partes: 
PMPA e AXON INTERPRISE INC., Employer Identification Number(EIN) 86-
0741227. Belém/Pa, 18/10/2022. JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN 
cEl QoPM – diretor de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 865480

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

Portaria Nº 039/2022 – ssMrPc/PMPa, 
de 17 de oUtUBro de 2022

incorpora e Matricula o candidato habilitado no concurso Público para ad-
missão ao curso de formação de Soldados da Polícia Militar do Pará.
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação do candidato aprovado no con-
curso público para admissão ao curso de formação de Soldados da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 069/
SSMRPC/2022 – CFSD/PMPA, de 17 de outubro de 2022, para fins de cum-
primento da decisão judicial.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças, a ser realizado no polo cfaP, o candidato 
abaixo:
aBraÃo SilVa QUEiroZ, (SUB JUdicE), processo nº 0037781-
11.2013.8.14.0301.
art. 2º o polo do curso de formação de Praças – cfP, funcionará no se-
guinte endereço: Polo BElÉM: local: av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em 
frente ao HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 865369
Portaria Nº 3393/2022 – 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; considerando os termos do Memorando 
nº 1318/2022-coNJUr/3, de 17 de outubro de 2022, que anexa o ofício 
nº 002383/2022-PGE/GaB/PcTa, de 11 de outubro de 2022, no qual a 
Srª ana carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora-Geral adjunta do con-
tencioso, encaminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial 
proferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº 0032770-
40.2009.8.14.0301, ajuizado pela cB PM rG 38183 rEGiNa fErrEira lo-
BaTo (cPf Nº 863.269.022-15) contra ato praticado pelo comandante Ge-
ral da PMPa. o objeto da demanda consiste na reintegração da impetrante 
no concurso Público de admissão ao curso de formação de Soldados da 
PMPa-2008, para que prossiga para as fases seguintes. No feito, o Juízo 
de piso deferiu a liminar, determinando a participação da impetrante na 
próxima etapa do concurso Público. Posteriormente, em sede de sentença, 
foram ratificados os termos da liminar, tendo sido julgado totalmente pro-
cedente o pedido, para reconhecer a nulidade do ato de exclusão da impe-
trante, determinando suas aprovações na 3ª etapa do cfSd PM/2008. No 
entanto, em apelação/remessa necessária foi conhecido e dado provimento 
ao recurso para denegar a segurança e reformar a sentença, conforme a 
fundamentação.
ocorre que, em agravo interno pela requerente, foi dEfErido o PEdido 
dE coNcESSÃo dE TUTEla aNTEciPada/EfEiTo SUSPENSiVo aTiVo, 
para determinar a manutenção da impetrante no cargo que ocupa, ante 
a existência de risco de dano grave e de difícil reparação e de apresenta-
ção de relevante fundamentação quanto à probabilidade de provimento de 
recurso.
assim sendo, a Procuradora-Geral adjunta do contencioso encaminha a 
decisão judicial e recomenda o cumprimento, para que a autora seja man-
tida na corporação até o julgamento de mérito do referido agravo. (PaE Nº 
2022/1152484);
rESolVE:
art. 1º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, a cB PM rG 38183 rEGiNa 
fErrEira loBaTo, matricula funcional nº 57231893/1, em decorrência de 
decisão Judicial nos autos do Processo nº 0032770-40.2009.8.14.0301.
art. 2º claSSificar o cB PM rG 38183 rEGiNa fErrEira loBaTo, no 
47º BPM(Moju)/cPc iX (abaetetuba).
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 18 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 865634
Portaria Nº 3406/2022 – 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 067694 01 55 2022 4 00047 292 0030499 
71, expedida pelo cartório do 2º ofício de castanhal – castanhal/Pa, do 2º 
SGT PM rG 22747 rEGiNaldo PiNHEiro da SilVa, expedida em 11 de 
outubro de 2022 (PaE Nº 2022/1313317);
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rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o 2º SGT PM rG 22747 rE-
GiNaldo PiNHEiro da SilVa, a contar de 07 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, 18 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 865630

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1371/22/di/dF, contida no doE nº 34.909 
do dia 28/03/2022; onde Lê-se: “cB PM rayane de Souza cardozo”; 
” cB PM ailton de azevedo da costa”; “cB PM carlos Wyllyan rodrigues 
Pereira”. Leia-se: “Sd PM rayane de Souza cardozo”; ” Sd PM ailton de 
azevedo da costa”; “Sd PM carlos Wyllyan rodrigues Pereira”. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 865357
errata da Portaria Nº 4702/22/di/dF, contida no doE nº 35.088 
do dia 24/08/2022; onde Lê-se: SGT PM aguinaldo Ygor oliveira Matos; 
Leia-se: Servidores: SGT PM aguinaldo Hygor oliveira Matos; ordenador:
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 865239
errata da Portaria Nº 2268/19/di/dF, contida no doE nº 34.015 
do dia 21/10/2019; onde Lê-se: SGT PM Marcelo Galvão da Silva; cPf: 
294.935.792-04; Valor: r$ 150,00. Sd PM romulo leão chada; cPf: 
745.239.022-91;Valor: r$ 144,00. Leia-se: SGT PM Marcelo Galvão da 
Silva; cPf: 294.935.792-04; Valor: r$ 150,00. Sd PM Manoel Henrique 
Soares da Silva; cPf: 048.516.753-05; Valor: r$ 144,00. Sd PM romulo 
leão chada; cPf: 745.239.022-91;Valor: r$ 144,00. ordenador: cEl 
QoPM JoSÉ EdUardo dE oliVEira PiMENTEl
errata da Portaria Nº 2269/19/di/dF, contida no doE nº 34.015 
do dia 21/10/2019; onde Lê-se: SGT PM Manoel da Silva Pereira; cPf: 
576.051.222-68; Valor: r$ 150,00. Sd PM admir da Silva Pantoja; cPf: 
902.910.182-20; Valor: r$ 144,00. Leia-se: SGT PM Manoel da Silva 
Pereira; cPf:576.051.222-68; Valor: r$ 150,00. Sd PM Manoel Henrique 
Soares da Silva; cPf: 048.516.753-05; Valor: r$ 144,00. Sd PM admir 
da Silva Pantoja; cPf:902.910.182-20; Valor: r$ 144,00. ordenador: cEl 
QoPM JoSÉ EdUardo dE oliVEira PiMENTEl

Protocolo: 865346

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 032/2022-ccc/PMPa; EXErcÍcio: 2022; TErMo adiTiVo: o 
presente Termo aditivo tem como objeto a alTEraÇÃo do iTEM 1 pre-
sente no Termo de referência, anexo do Edital do Pregão, ProcESSo 
2022/248866, do coNTraTo adMiNiSTraTiVo 032/2022, alterando as 
especificações do ITEM 1, cuja descrição do material é Notebook lenovo 
Thinkpad E14 Processador intel corei5 10210u memória 8gb armazena-
mento SSd M.2 Pcie 256 gb tela de 14 full Hd iPS sistema operacional 
Windows 10 Pro, com fonte e cabos de energia, código SiMaS 214632-
0, na quantidade de 69 unidades. Valor global de r$ 451.950,00 (qua-
trocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais). para r$ 
551.330,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, e trinta e quatro reais e 
trinta e dois centavos); Quanto ao valor do Termo aditivo permanecerá a 
quantidade de 69 unidades, com valor unitário de r$ 6.550,00 (seis mil, 
quinhentos e cinquenta reais); data da assinatura: 18/10/2022; Vigência: 
Permanecerá a firmada em contrato; A despesa com este termo aditivo 
ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1508 - Governança Pública; Pro-
jeto/atividade: 26/8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comu-
nicação; Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Per-
manente; Plano interno: 4120008238E; fonte do recurso: 0101 (recurso 
Próprio).; Empresa: SaNET coMErcio SErViÇoS iNforMaTica EirEli; 
cNPJ nº 11.329.948/0001-01; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 865337

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 36/2022 – dL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para aquisição de Equipamentos de informática, visando 
atender as demandas da Polícia Militar do Pará – PMPa, conforme con-
dições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instru-
mento.
data e hora de abertura: 01/11/2022, às 10h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras. Belém-Pa, 18 de outubro de 2022. JacQUEliNE da TriNdadE 
SaNTiaGo - MaJ QoPM rG 35.498 – PrEGoEira

Protocolo: 865545

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 1210/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido GiSElY MoraES 
dE carValHo, TEN cEl PM, Mf: 5832993-1, do efetivo do (a) dl: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 700,00; 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 1211/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido UliSSES 
MarQUES loBo, cEl PM, Mf: 56158601, do efetivo do (a) cPr Vii: 
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 1212/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido carloS 
alBErTo SilVa dE SoUZa, TEN cEl PM, Mf: 5887364/1, do efetivo do 
(a) 44°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 1213/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido EdUardo 
SiMÕES araÚJo, 2° TEN QoPM, Mf: 59090313 do efetivo do (a) SEc/EMG 
: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 2.000,00; 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: 865688

.

.

diÁria
.

Portaria Nº5695/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Brasília-df; Período: 17 a 18/10/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação, 01 de pousada e 02 indenizações de trasporte; Servidores: 
cEl PM Sandro Wagner de andrade do carmo; cPf: 642.527.362-
34; Valor: 917,87. cEl PM robinson augusto Boulhosa Bezerra; cPf: 
319.918.232-15; Valor: 917,87. TEN cEl PM Nelson alves de Sena; cPf: 
658.950.292-72; Valor: 917,87. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 865398
Portaria Nº5660/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; 
Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação 
e 4 de pousada; Servidores: cB PM Wendell rodrigues Barros; cPf: 
806.685.422-68; Valor: r$1.012,80. cB PM Hellen cristina Pinto dos 
Passos; cPf: 890.129.842-20; Valor: r$1.012,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5661/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º TUrNo); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM antônio augusto Mateus de oliveira; cPf: 
577.919.022-49; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5662/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º TUrNo); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; 
Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 
06 de pousada; Servidores: SGT PM Jaciane dias de Sá castelo Branco; cPf: 
668.745.722-53; Valor: r$1.450,68. SGT PM darlene conceição Poiares 
de oliveira; cPf: 745.122.772-34; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5663/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bujaru-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Emerson luiz Baia Barata; cPf: 825.618.932-00; Valor: 
r$759,60. cB PM diene Miranda Menezes; cPf: 959.619.922-68; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5664/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Ponta de Pedras-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 03 
a 04/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: SGT PM José dagoberto Neves lino; cPf: 399.717.752-
04; Valor: r$263,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5665/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º TUrNo); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 28 a 
21/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
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Servidores: Sd PM Talita Monteiro de Moraes; cPf: 989.106.712-20; Valor: 
r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5666/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; 
Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo Sérgio costa da Silva; cPf: 
327.676.842-91; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5667/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM Ederson Wellington Pinto diniz; cPf: 426.423.372-
00; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5668/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 25/10 
a 03/11/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 09 de pousada; 
Servidores: SGT PM carlos Eduardo lima Vinente; cPf: 000.474.742-97; 
Valor: R$2.241,96. CB PM Jefferson Oliveira Da Silva; CPF: 926.957.282-
04; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5669/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: cB PM diogo Nogueira alves; cPf: 714.955.332-
04; Valor: r$759,60. Sd PM Thiago Jonatha alves dos Santos; cPf: 
007.583.972-59; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5670/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM carlos alberto Moreira da costa filho; cPf: 710.385.402-59; 
Valor: r$759,60. cB PM cristiano Mateus de oliveira; cPf: 960.601.152-
68; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5671/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM raphael Neves de Melo; cPf: 010.140.842-02; 
Valor: r$759,60. Sd PM Bruno Epaminondas carvalho Nascimento; cPf: 
023.058.072-60; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5672/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: SGT PM Mauro antonio da Gama lopes ; cPf: 399.887.592-15; 
Valor: r$1.450,68. SGT PM raphael da Silva Monteiro; cPf: 803.065.512-
68; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5673/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bagre-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: SUB TEN PM Guedes Gomes costa; cPf: 565.878.052-72; 
Valor: r$1.450,68. SGT PM Maira Gleise lima da Silva; cPf: 559.551.932-
00; Valor: r$1.450,68. SGT PM rogério Soares Pereira; cPf: 727.732.192-
87; Valor: r$1.450,68. SGT PM albertina da Silva; cPf: 430.514.212-
00; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5674/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM diogo low castro; cPf: 008.933.432-93; Valor: 
r$759,60. cB PM idelmir farias dos Santos; cPf: 767.305.572-49; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5675/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Bruno rafael Silva de cristo; cPf: 819.029.992-15; 
Valor: r$791,28. cB PM rafael dos Santos fernandes; cPf: 929.249.802-

91; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5676/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM José roberto dos Santos; cPf: 381.694.602-04; Valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5677/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São domingos do capim-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: SGT PM Glaydson José Vasconcelos lima; 
cPf: 840.882.492-91; Valor: r$791,28. cB PM alax Silva dos Santos; 
cPf: 009.068.032-41; Valor: r$759,60. cB PM Simon Narcizo Monteiro 
da costa; cPf: 787.738.142-53; Valor: r$759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5678/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abel figueiredo-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Jorge luis Guimaraes de oliveira; cPf: 651.643.502-
20; Valor: r$923,16. SGT PM Elvio oliveira e Silva; cPf: 675.612.762-
49; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5679/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: SGT PM José Maria Balera; cPf: 304.061.292-15; Valor: 
r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5680/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 25/10 a 
03/11/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 09 de pousada; 
Servidores: SGT PM Tatiane Moreira da Silva; cPf: 963.018.562-87; 
Valor: r$2.241,96. SGT PM charlles Jonnathan de Sousa azevedo; cPf: 
719.125.682-68; Valor: r$2.241,96. Sd PM leonardo Silva de freitas; 
cPf: 013.525.602-08; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5681/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: acará-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: cB PM adriel Henrique farias dos Santos reis; cPf: 
005.347.502-06; Valor: r$759,60. Sd PM Yago Williams Melo damasceno; 
cPf: 008.845.242-56; Valor: r$759,60. Sd PM Jeferson afonso Evangelista 
Santos; cPf: 013.614.352-08 ; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5682/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
TEN PM luan Maia amaral; cPf: 019.682.492-30; Valor: r$987,77. 
SGT PM rosiane Barbosa araújo; cPf: 892.839.702-25; Valor: r$923,16. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.     
Portaria Nº5683/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 25/10 a 
03/11/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 09 de pousada; 
Servidores: SGT PM lelis Kelly Monteiro ferreira; cPf: 620.361.652-
49; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5684/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 27/10 a 
01/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: SGT PM chrisvaldo Pereira da Silva; cPf: 518.056.932-04; 
Valor: r$1.450,68. cB PM luiz renan da cruz costa; cPf: 919.571.762-
53; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5685/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 25/10 a 
03/11/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 09 de pousada; 
Servidores: SGT PM antonio domingos cabral de Souza; cPf: 399.445.492-
15; Valor: r$2.241,96. SGT PM antonio dos remédios Santos de Moraes; 
cPf: 300.134.292-72 ; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº5686/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: rurópolis-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM antonio Edideus Sousa Pontes; cPf: 403.925.972-68 ; 
Valor: r$791,28. cB PM dinair de araújo carvalho; cPf: 735.664.702-87; 
Valor: r$759,60. Sd PM Maikilene rodrigues da Silva; cPf: 022.707.892-
61; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5687/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: aveiro-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Ellen Suelby farias de Brito; cPf: 897.279.162-87; 
Valor: r$791,28. SGT PM Joselino Pereira Viana; cPf: 832.970.902-
78; Valor: r$791,28. SGT PM Walason Michel de Jesus Teles; cPf: 
918.348.992-49; Valor: r$791,28. SGT PM Marcelo da conceição carneiro; 
cPf: 938.133.922-87; Valor: r$791,28. Sd PM Milena Natália Sousa 
Silva; cPf: 028.501.302-57 ; Valor: r$759,60. Sd PM Elizeth oliveira 
dos Santos; cPf: 953.794.442-53; Valor: r$759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5688/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Geraldo do araguaia-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: cB PM Paula daniela Nascimento de Morais; cPf: 
950.725.432-34; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5689/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: caP PM amanda Suely Palheta Galvão; cPf: 004.976.772-
02 ; Valor: r$870,42. SGT PM Hermeson dos Santos Galvão; cPf: 
000.155.752-17; Valor: r$791,28. Sd PM cesar Henrique Silva Palheta; 
cPf: 009.484.022-96; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5690/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Elenilson de lima leite; cPf: 607.135.852-34; 
Valor: r$791,28. SGT PM Patrícia da costa Souza; cPf: 902.439.432-53; 
Valor: r$791,28. cB PM rafael Nunes leal; cPf: 000.377.692-19 ; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5691/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM domingos Jairo lobo de carvalho; cPf: 832.458.982-
15; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5692/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM José Naziel costa rebelo Júnior; cPf: 623.354.642-
72; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5693/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Guilherme Bezerra lopes Junior; cPf: 593.553.442-
87; Valor: r$759,60. Sd PM Sergio Henrique Guedes da Silva; cPf: 
025.569.752-02; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5694/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: rio de Janeiro-rJ; destino: lisboa/Por - Madri/ESP; 
Período: 17 a 24/09/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 
de pousada; Servidores: cEl PM carlos dória Santos; cPf: 509.058.992-
53 ; Valor: US$2.522,52. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 865228

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

HaBiLitaÇÃo do caNdidato ao coNcUrso PÚBLico 
Nº 001/ cFsd/PM/2012

editaL Nº 069/ssMrPc/2022 – cFsd/PMPa, 
de 17 de oUtUBro de 2022

o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação do candidato abaixo relacionado, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, para fins de cumprimento 
da decisâo judicial.
aBraÃo SilVa QUEiroZ, (SUB JUdicE), processo nº 0037781-
11.2013.8.14.0301.
1 – o candidato aPTo na habilitação deverá se apresentar, para incorporação 
e Matrícula no dia 21 de outubro de 2022, às 09h00min, no departamento 
Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mobili-
zação, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), localizada na rodovia au-
gusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque Guajará, no complexo do 
comando Geral da PMPa, nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
2 – o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 865364

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso 
de ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 70/cFo/PMPa/sePLad, de 18 de oUtUBro de 2022 
resULtado da 5ª etaPa iNVestiGaÇÃo dos aNtecedeNtes 

Pessoais de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam público o resultado da 5ª etapa – investigação dos 
antecedentes pessoais do candidato na condição sub judice, do concurso 
público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Pará – cfo/PMPa/2020, conforme a seguir:
1. do resULtado da 5ª etaPa – iNVestiGaÇÃo dos 
aNtecedeNtes Pessoais 
1.1 candidato considerado apto, na seguinte ordem: número de inscrição 
e nome do candidato.
1.1.1 cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101: 
273101716, THiaGo cardoSo MiraNda (sub judice, ação ordinária nº 
0858332- 95.2021.8.14.0301).
2. Tendo em vista que o candidato constante neste edital foi considerado 
apto na etapa de investigação dos antecedentes pessoais, conforme 
indicado no subitem 1.1, fica o candidato dispensado do prazo recursal, 
ficando o resultado acima definitivo para esta etapa.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto
 e adMiNistraÇÃo (sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 
ForMaÇÃo de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 148/cFP/PMPa/sePLad, 
de 18 de oUtUBro de 2022 

resULtado da 5ª etaPa iNVestiGaÇÃo dos aNtecedeNtes 
Pessoais Para caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar TorNaM PÚBlico o rESUlTado 5ª ETaPa – iNVESTiGaÇÃo doS 
aNTEcEdENTES PESSoaiS para os candidatos na condição sub judice, do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1. dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNsiderados 
aPtos Na 5ª etaPa - iNVestiGaÇÃo dos aNtecedeNtes Pessoais
1.1 relação dos candidatos considerados aptos na 5ª etapa de investigação 
dos antecedentes pessoais, na seguinte ordem: número de inscrição e 
nome completo do candidato em ordem alfabética.
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1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 
272181719, iTallo daNiEl fariaS SilVa (sub judice, ação ordinária 
nº 0863631-53.2021.8.14.0301); 272190393, JoSE roMUlo da SilVa 
dE SoUZa (sub judice, ação ordinária nº 0801099- 07.2021.8.14.0022); 
272190771, MadSoN oliVEira PErEira BarroS (sub judice, ação 
ordinária nº 0811200-85.2021.8.14.0028); 272113156, MaTHEUS 
loPES BoTElHo (sub judice, agravo de instrumento nº 0800104-
89.2022.8.14.9000).
2. Tendo em vista que todos os candidatos constantes neste edital foram 
considerados aptos na etapa de investigação dos antecedentes pessoais, 
conforme indicado no subitem 1.1, ficam os candidatos dispensados do 
prazo recursal, ficando o resultado acima definitivo para esta etapa.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretária de Estado de Planejamento e administração

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

adMiNistraÇÃo
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado 
do ParÁ – cFP/PMPa/2016

editaL Nº 157/cFP/PMPa, de 18 de oUtUBro de 2022.
coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo da eNtreVista deVoLUtiVa 

– 4ª etaPa – aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica – caNdidata 
sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, e a SEcrETaria dE ESTado 
dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento da decisão 
judicial proferida nos autos da ação ordinária, processo nº 0812844-
41.2017.8.14.0301, tornam pública a coNVocaÇÃo para realização da 
ENTrEViSTa dEVolUTiVa referente a 4ª Etapa (avaliação Psicológica) da 
candidata sub judice relacionada neste edital ao curso de formação de 
Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2016.
1. candidata Sub Judice convocada para ENTrEViSTa dEVolUTiVa por 
determinação judicial.
inscrição 013386 – PaloMa PErEira PaiXÃo
2. das informações Gerais
2.1. a candidata deverá comparecer no local, data e horário, conforme 
relacionado de forma individualizada a seguir, não podendo realizar em 
outro local, data ou horário diferentes dos informados neste edital.
2.2. a candidata deverá chegar com antecedência mínima de 30(trinta) 
minutos do início da convocação.
3. do local de realização da ENTrEViSTa dEVolUTiVa
local: fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa – fadESP
rUa aUGUSTo corrEa S/N – cidadE UNiVErSiTária Prof. JoSÉ da 
SilVEira NETo – UfPa – GUaMá - BElÉM/Pa - cEP 66075-110.
data: 01/11/2022
Hora do início: 9:00 horas
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
coroNEl QoPM dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 865795
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°144/2022- GaB. diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora Maria criSTiNa fErrEira da SilVa, 3ºSGT 
PM rG 14265, cPf 332.572.562-72, Mf 5072360, auxiliar do Setor de or-
çamento do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 
(Três Mil e oitocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.800,00 (Três Mil e 
oitocentos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 18 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 865278
Portaria N°145/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor lUcio MaUro GUiMarÃES ParaENSE, SGT 
PM rG 24533, cPf 379.724.802-49 Mf 57006391, componente da GU do 

faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três Mil 
e oitocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional pro-
gramática 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.800,00 (Três Mil e 
oitocentos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 18 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 865284
Portaria N°146/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor NilSoN cardoSo BaHia rG nº15657 cPf n° 
379.851.322-87 Mf nº 512626601, aUX. adM da loJa dE fardaMENTo 
do faSPM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três 
Mil e oitocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional 
programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 3.800,00 (Três Mil e oi-
tocentos reais) na 339039 (Serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 18 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 865291

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 226/diÁria/dF 
de 16 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM SErGio raMoS loPES 5602440/1, SGT 
BM NaTaNaEl cardoSo da SilVa 5602408/1, SGT BM WElliNGToN 
SoUSa da SilVa caSTro 54187037/3 cB BM aMaUri PErEira foNSEca 
57217817/1, cB BM EdilaYNE coSTa GaMa PErEira 57217969/1, cB BM 
rENa lUiZ lacErda facaNHa 57217790 05 (ciNco) diárias de alimenta-
ção e 04 (QUaTro) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 8.118,36 (oiTo Mil E cENTo E doZoiTo rEaiS E TriNTa E SEiS 
cENTaVoS), para seguirem viagem de Belém para diversas localidades, 
no período de 12 a 16 de Maio de 2022, a serviço do 2° seção do EMG do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 865427
eXtrato da Portaria Nº 196/diÁria/dF 

de 10 de Maio de 2022
conceder aos militares: SGT BM lEoNardo JoSE aBdoN lEi-
TE 57217877/1, SGT BM EdilErMaNdo da roSa GoMES JUNior 
54190071/2, 02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 791,28 (SETEcENToS E 
NoVENTa E UM rEaiS E ViNTE E oiTo cENTaVoS), para seguirem viagem 
de Bragança para fernandes Belo - Pa , no período de 23 a 24 de Março 
de 2022, a serviço do 24°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 209/diÁria/dF 
de 11 de Maio de 2022

conceder aos militares: cB BM EliaS SilVa dE carValHo 57218521/1, 
cB BM aMaNda NÉ oliVEira caSTro 57218246/1, 05 (ciNco) diárias de 
alimentação e 05 (ciNco) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 2.785,20 (doiS Mil E SETEcENToS E oiTENTa E ciNco 
rEaiS E ViNTE cENTaVoS), para seguirem viagem de altamira para Porto 
de Moz - Pa, no período de 13 a 18 de abril de 2022, a serviço do 9° GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria Nº 210/diÁria/dF 
de 11  de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM carloS EMaNUEl aViZ dE QUadroS 
57173899/1, cB BM EdSoN JUNior da SilVa MarTiNS 57190074/1, 
02 (dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciN-
co rEaiS E QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), para seguirem viagem 
de Bragança para Viseu - Pa , no período de 21 a 22 de Março de 2022, 
a serviço do 24°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 865220
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eXtrato da Portaria Nº 208/diÁria/dF 
de 10 de Maio de 2022

conceder aos militares: SGT BM alcir liMa oliVEira 5421551, 04 (QUa-
Tro) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diária de pousada para cada, per-
fazendo um valor total de r$ 923,16 (NoVicENTo E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
dEZESSEiS cENTaVoS), para seguir viagem de Bragança para Salinópolis 
- Pa, no período de 17 a 20 de abril de 2022, a serviço do comando ope-
racional do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 865333
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

BeLÉM-Pa, 07 oUtUBro de 2022
Portaria N.º 120/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete da Polícia civil 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-dG/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 nº 8.666/93 a servidora aNa cáSSia dE 
SoUZa rEiS, matrícula n° 55590218 para acompanhar como fiScal a 
execução do Contrato nº 380/2022–PC/PA, firmado com a empresa POR-
TEla & liMa lTda, cNPJ Nº 07.506.786/0001-62, cujo objeto é a aquisi-
ção de material de uso odontológico para o setor odontológico da diretoria 
de assistência ao servidor da polícia civil do pará, e no seu impedimento 
o servidor, riZaldo lUiZ rodriGUES da SilVa, matrícula n° 3155323-1 
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.
III – 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 estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
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;
iV – 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 da Polícia civil

BeLÉM-Pa, 07 oUtUBro de 2022
Portaria N.º 121/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete da Polícia civil 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-dG/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 nº 8.666/93 a servidora aNa cáSSia 
dE SoUZa rEiS, matrícula n° 55590218 para acompanhar como fiScal 
a execução do Contrato nº 381/2022–PC/PA, firmado com a empresa L. 
N. rodriGUES diSTriBUidora dE ProdUToS orToPÉdicoS lTda, 
cNPJ Nº 19.785.718/0001-69, cujo objeto é a aquisição de material de 
uso odontológico para o setor odontológico da diretoria de assistência ao 
servidor da polícia civil do pará, e no seu impedimento o servidor, riZaldo 
lUiZ rodriGUES da SilVa, matrícula n° 5935550 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.

III – 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);
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;
iV – 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 da Polícia civil

BeLÉM-Pa, 07 oUtUBro de 2022
Portaria N.º 122/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete da Polícia civil 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-dG/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 nº 8.666/93 a servidora ana cássia de 
Souza reis, matrícula n° 55590218 para acompanhar como fiScal a exe-
cução do Contrato nº 382/2022–PC/PA, firmado com a empresa CME CO-
MÉrcio E iMPorTaÇÃo HoSPiTalar lTda, cNPJ Nº 26.232.599/0001-82, 
cujo objeto é a participação em curso de execução orçamentária, financeira 
e contábil de forma integrada na administração pública, e no seu impe-
dimento o servidor, riZaldo lUiZ rodriGUES da SilVa, matrícula n° 
3155323-1 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.
III – 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 estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
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;
iV – 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 da Polícia civil

BeLÉM-Pa, 07 oUtUBro de 2022
Portaria N.º 123/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete da Polícia civil 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-dG/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 nº 8.666/93 a servidora aNa cáSSia dE 
SoUZa rEiS, matrícula n° 55590218 para acompanhar como fiScal a 
execução do Contrato nº 383/2022–PC/PA, firmado com a empresa SITE 
MÉdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMENToS HoSPiTalar 
lTda, cNPJ Nº 33.762.284/0001-02, cujo objeto é a aquisição de material 
de uso odontológico para o setor odontológico da diretoria de assistência 
ao servidor da polícia civil do pará, e no seu impedimento o servidor, ri-
Zaldo lUiZ rodriGUES da SilVa, matrícula n° 3155323-1 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.
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III – 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 estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
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;
iV – 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 da Polícia civil

BeLÉM-Pa, 07 oUtUBro de 2022
Portaria N.º 124/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete da Polícia civil 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-dG/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 nº 8.666/93 a servidora aNa cáSSia dE 
SoUZa rEiS, matrícula n° 55590218 para acompanhar como fiScal a 
execução do Contrato nº 384/2022–PC/PA, firmado com a empresa RPC 
ProdUToS E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº 41.813.885/0001-25, cujo obje-
to é a participação em curso de execução orçamentária, financeira e con-
tábil de forma integrada na administração pública, e no seu impedimento 
o servidor, riZaldo lUiZ rodriGUES da SilVa, matrícula n° 3155323-1 
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.
III – 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 estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
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;
iV – 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 da Polícia civil

Protocolo: 865266
Portaria Nº 3549/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia

BeLÉM, 17 de oUtUBro de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, pu-
blicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que estabelece 
normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da administra-
ção Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1164934, em que consta o ofício nº 2.207/2022-GaB.SEc.SEGUP, 
datado de 14 de setembro de 2022, por meio do qual o Excelentíssimo 
Senhor Ualame fialho Machado, Secretário de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social, solicita a cessão do servidor fErNaNdo cESar Marco-
liNo da SilVa JUNior, delegado de Polícia civil, Matrícula nº 5940500, 
a fim de ser lotado no Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado 
do Pará - GraESP;
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica nº 2459/2022 coNJUr, exarada 
pela consultoria Jurídica da Polícia civil do Estado do Pará - coNJUr/PcPa, 
favorável ao pleito;

coNSidEraNdo ainda, a manifestação da Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração - SEPlad, bem como a autorização do Excelen-
tíssimo chefe da casa civil da Governadoria, de acordo com os termos do 
artigo 12, do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, tendo em vista que a 
cessão do servidor em questão é exceção às regras do referido dispositivo,
r E S o l V E:
i - cEdEr o servidor dPc fErNaNdo cESar MarcoliNo da SilVa JU-
Nior, Matrícula nº 5940500, para a Secretaria de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social - SEGUP, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus 
ao órgão cedente, sem reembolso, a contar de, a contar de 09/09/2022 até 
07/09/2026, em conformidade com o decreto nº 795, de 29 de maio de
2020; 1 de 2
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente 
ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 865223

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 628/2022-GaB/cGPc/diVersos de 30/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 11/2020-GaB/corrEGEPol de 
15/01/2020, onde apurou as circunstâncias da morte do preso de justi-
ça, f.S.S., no interior da carceragem da dP de ourilândia do Norte, em 
25/09/19, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 11/2020-
GaB/corrEGEPol de 15/01/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 629/2022-GaB/cGPc/diVersos de 30/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 249/2021-GaB/corrEGEPol de 
30/06/2021, onde apurou as circunstâncias em que ocorreu o óbito do 
nacional M.J.c.M., em tese, por intervenção policial, conforme apurado 
através do iPl n. 00077/2021.100078-5, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que o servidor não foi negligente em suas funções, visto 
ter agido por força da necessidade do serviço;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 249/2021-
GaB/corrEGEPol de 30/06/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 630/2022-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 0483/2020-GaB/cGPc de 
01/12/2020, que apurou o roubo da arma de fogo tipo Pistola, marca 
TaUrUS, calibre .40, série 19654, patrimônio Pc/Pa n. 7095, conforme 
BoP n. 00112/2020.100194-2, fato ocorrido no município de Santa izabel 
do Pará, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: não haver indícios suficientes da prática de irregulari-
dade funcional;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 0483/2020-GaB/
cGPc de 01/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei complementar 
nº 022/94 e alterações posteriores, devendo ser providenciada a baixa da cautela 
da arma de fogo, em nome do servidor N.M.P., matrícula nº 5703999.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 631/2022-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2022
coNSidEraNdo: os termos da PorTaria Nº 306/2019-GaB/cGPc/
diVErSoS de 23/07/2019, que sobrestou a aai nº 58/2018-GaB/
corrEGEPol de 09/03/2018, como medida acautelatória por parte da 
administração Pública e em obediência aos princípios da precaução e da 
segurança jurídica;
coNSidEraNdo: que já há sentença condenatória prolatada nos autos 
do processo nº 0003581-90.2018.8.14.0401, que teve origem no aPfd 
00346/2018.100012-5 dEcrif;
coNSidEraNdo: os termos do despacho/ccrM/cGPc de 05/09/2022, por 
meio do qual a autoridade julgadora manifesta-se pela necessidade de 
novas diligências a fim de melhor elucidar os fatos, por entender que exis-
tem indícios de transgressão disciplinar, devendo os autos retornarem para 
cumprimento destas, sugerindo a nulidade parcial a partir do relatório de 
fls. 67/70 e redistribuição destes para outra autoridade policial;
rESolVE: declarar a NUlidadE Parcial da aai nº 58/2018-GaB/ cor-
REGEPOL de 09/03/2018, a partir das fls. 67/70, com base no art. 225 da 
lei nº 5.810/94 e rEdiSTriBUir os autos à dPc fernanda Marinho correa 
de almeida, para prosseguimento do feito até sua conclusão.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
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Portaria Nº 632/2022-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 359/2020-GaB/corrEGEPol de 
20/10/2020, onde apurou a autoria referente a devolução/entrega, em 
tese, arbitrária do veículo HoNda/cG 125 faN ano 2011, cor vermelha, de 
cHaSSi 9c2Jc4110Br323665 com registro de roubo/furto já que o mesmo 
veículo já havia sido anteriormente apresentado na dP de Medicilândia, 
conforme portaria instauradora
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 359/2020-
GaB/corrEGEPol de 20/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 633/2022-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 181/2020-GaB/corrEGEPol de 
08/06/2020, onde apurou o depoimento de a.o.a. e outros, nos autos do 
Proc. nº 0006003-05.2017.814.0100, que acusam policiais civis, de terem 
em tese, portado-se de modo incompatível com as funções de policial, a 
quando de abordagem policial, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 181/2020-
GaB/corrEGEPol de 08/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 634/2022-GaB/cGPc/diVersos de 04/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 431/2021-GaB/corrEGEPol de 
28/10/2021, onde apurou a conduta do servidor r.S.r., mat. nº 5920634, 
ref aos fatos apresentados pelo M.P. através do of. nº 030/2021/MP/5ªP-
Jcr de 19.10.2021, o qual relata que o servidor teria, em tese, agido de 
forma arbitrária no exercício da função, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão dis-
ciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 431/2021-
GaB/corrEGEPol de 28/10/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 865700
..
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Portaria N°. 2031/ 2022 
roBErTo dE SoUSa alEiXo
MaTrÍcUla: 57217742 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/10/2022 a 08/10/2022 
oBJETiVo: aUXiliar NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 865191
Portaria N°. 2031/ 2022 

roBErTo dE SoUSa alEiXo
MaTrÍcUla: 57217742 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/10/2022 a 08/10/2022 
oBJETiVo: aUXiliar NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 2061/ 2022 
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/10/2022 a 10/10/2022 
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1767/ 2022 
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo 
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 24/09/2022 a 02/10/2022 
oBJETiVo: coletar material bilogico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 865655

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4417/2022-dG/cGP, de 17/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo, a solicitação da diretoria de Habilitação e condutores 
e registro de Veículos, através do Memº 127/2022, de 13/10/2022, no 
Processo nº 2022/1316577,
r E S o l V E:
rEVoGar a nomeação dos servidores BrUNo coSTa doS SaNToS, Moto-
rista, matrícula 57227468/1 e JoÃo corrÊa da SilVa JÚNior, assistente 
de Trânsito, matrícula 57176485/1, como integrantes da comissão de Exa-
minadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, publicada 
no doE 34.751, de 28/10/2021, como Examinadores de Trânsito, desen-
volvendo atividades na cirETraN “B” de Santa izabel do Pará, no período 
de 02/11/2021 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 20/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4418/2022-dG/cGP, de 17/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo, a solicitação da diretoria de Habilitação e condutores 
e registro de Veículos, através do Memº 127/2022, de 13/10/2022, no 
Processo nº 2022/1316577,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores BrUNo coSTa doS SaNToS, Motorista, matrícu-
la 57227468/1 e JoÃo corrÊa da SilVa JÚNior, assistente de Trânsito, 
matrícula 57176485/1, como membros da comissão de Examinadores de 
Trânsito, a fim de desenvolver atividades junto à bancas itinerantes, no 
período de 20/10/2022 a 01/11/2023, realizando os exames necessários 
à obtenção da carteira Nacional de Habilitação, junto à coordenadoria de 
Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 20/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4419/2022-dG/cGP, de 17/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo, a solicitação da diretoria de Habilitação e condutores 
e registro de Veículos, através do Memº 127/2022, de 13/10/2022, no 
Processo nº 2022/1316577,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores HiraN coSTa MESQUiTa, agente de fiscalização 
de Trânsito, matrícula 5805201/3 e faBrÍcio JoSÉ PaNToJa fErrEira, 
agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 57200278/1, como integran-
tes da comissão de Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/
dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, como Examina-
dores de Trânsito, desenvolvendo atividades na cirETraN “B” de Santa 
izabel do Pará, no período de 20/10/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 20/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 865160
Portaria Nº 181/2022– cGd/Pad/diVersas 

BeLÉM, 14 de oUtUBro de 2022
a corregedora chefa do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes a corregedora chefa para instauração de Processo de Sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 08/2022-Pad, de 14/10/22, 
subscrito pela Presidente da comissão Maria SolENE ViaNa crUZ dE 
PAULA, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo 
para a conclusão do processo administrativo disciplinar nº 2018/299622 e 
apenso 2018/304407.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo instaurado 
pela PorTaria Nº 122/2022-cGd/Pad/diVErSoS, publicada no doE nº 
35.053, de 21/07/2022, para dar continuidade dos trabalhos.
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corrEGEdora cHEfa do dETraN/Pa
PorT. 3353/2022 – dG/cGP
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Portaria Nº 182/2022– cGd/Pad/diVersas 
BeLÉM, 14 de oUtUBro de 2022

o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022-Pad, de 14/10/22, 
subscrito pelo Presidente da comissão aNTÔNio fErNaNdo PiNHEiro 
DE LIMA JÚNIOR, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de 
novo prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar nº 
2021/1120974, apenso nº 2021/1279545 e 2021/1381450
r E S o l V E:
i – ProrroGar, por 60 dias, o prazo do processo administrativo instaurado 
pela PorTaria Nº 15/2022-cGd/Pad/diVErSoS, publicada no doE nº 
35.053, de 21/07/2022, para dar continuidade dos trabalhos.
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corrEGEdora cHEfa do dETraN/Pa
PorT. 3353/2022 – dG/cGP

Portaria Nº 02/2022-iNsPeÇÃo/cPcorr/cGd/detraN 
BeLÉM, 28 de seteMBro de 2022.

a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo a lei nº 7.594, de 28/12/2011, que dispõe sobre a reor-
ganização do departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN, e dá 
outras providências, prevê em seu art. 7º que a corregedoria, diretamente 
subordinada ao diretor-Geral, compete realizar correições permanentes ou 
extraordinárias, bem como apurar as irregularidades e fazer recomenda-
ções ao diretor-Geral.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 2683/2017-dG/cG/dETraN, de 21 
DE AGOSTO DE 2017 DIÁRIO OFICIAL Nº 33441 ν 37 que regulamenta 
o procedimento de correição e inspeção nas unidades que compõem a 
estrutura do departamento de Trânsito do Estado do Pará, dispõe em seu 
art. 4º que o corregedor por meio das correições e inspeções deve aferir 
a regularidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade 
da execução do trabalho desenvolvido pelas unidades que integram a 
estrutura organizacional do dETraN;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 017/2022-cGd/diVErSaS/dETraN, 
de 28 de janeiro de 2022, que estabelece o Plano anual de correição 
e inspeção, referente ao ano de 2022, nas unidades que compõem a 
estrutura organizacional do dETraN;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar procedimento de inspeção nas cirETraN’s de São felix do 
Xingu, redenção, Xinguara, Santana do araguaia e ourilândia do Norte, no 
período de 01 a 30/11/2022;
ii – delegar os trabalhos aos servidores fraNciMEirE SalViaNo caM-
PoS, coordenadora de Procedimentos disciplinares, lÍVia MariHa ValÉ-
ria SoUZa da SilVa, auxiliar de Trânsito, e ViViaN rocHa da SilVa, 
assistente de Trânsito, para execução do trabalho de inspeção e correição 
e para as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 3353/2022-dG/cGP

Portaria Nº 184/2022-cGd/Pad/diVersos 
BeLÉM, 14 de oUtUBro de 2022.

a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cGP/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes a corregedora chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 003/2022 – cGP/Pad, de 
14.10.2022, subscrito pelo Presidente da comissão, luna Neruda antunes 
fonseca, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de nomeação 
de dEfENSora daTiVa para a conclusão do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 2022/328071;
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora estável GESilENE fErNaNdES TaVarES, assis-
tente de Trânsito, matrícula nº 80845534/1, com fundamento no §2º do 
artigo 220 da lEi 5.810/1994 – rJU/Pa, para atuar como dEfENSora da-
TiVa do servidor fraNciSco MacHado fErrEira, que responde na qua-
lidade de acusado no Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
Portaria 08/2022 – CGD/PAD de 21/03/2022, publicada no Diário Oficial do 
Estado n° 34.905, de 24/03/2022, a fim de assegurar-lhe o contraditório 
e a ampla defesa.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa.
Portaria 3353/2022-dG/cGP

Portaria Nº 183/2022-cGd/Pad/diVersos 
BeLÉM, 14 de oUtUBro de 2022.

a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cGP/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes a corregedora chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;

coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 007/2022 – com. de Pad, 
de 14.10.2022, subscrito pelo Presidente da comissão, antonio fernando 
Pinheiro de Lima Junior, por meio do qual solicita e justifica a necessidade 
de nomeação de dEfENSora daTiVa para a conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar nº 2020/966911;
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora estável GESilENE fErNaNdES TaVarES, assis-
tente de Trânsito, matrícula nº 80845534/1, com fundamento no §2º do 
artigo 220 da lEi 5.810/1994 – rJU/Pa, para atuar como dEfENSora da-
TiVa do servidor fraNciSco MacHado fErrEira, que responde na qua-
lidade de acusado no Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
Portaria 07/2022 – CGD/PAD de 21/03/2022, publicada no Diário Oficial do 
Estado n° 34.905, de 24/03/2022, a fim de assegurar-lhe o contraditório 
e a ampla defesa.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe - dETraN/Pa.
Portaria 3353/2022-dG/cGP

Portaria Nº 179/2022-cGd/Pad 
BeLÉM, 17 de oUtUBro de 2022.

a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memo nº 15/2022-comissão de Pad, de 
17/10/2022, subscrito pela presidente da comissão, Juliana cozara olivei-
ra Martins, por meio do qual solicita e justifica a concessão de recondução 
da comissão para a conclusão do processo administrativo disciplinar nº 
2018/308169 (operação GalEZia).
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria Nº 243/2021-
cGd/Pad/diVErSaS, de 05/11/2021, publicada no doE nº 34.761, de 
10/11/2021, para que no prazo de 60 (sessenta) conclua os trabalhos do 
Pad acima referido, a partir de 19/10/2022;
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Gestão de Pessoas, para que ado-
tem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 3353/2022-dG/cGP

Portaria Nº 180/2022-cGd/Pad 
BeLÉM, 17 de oUtUBro de 2022.

a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memo nº 15/2022-comissão de Pad, de 
17/10/2022, subscrito pela presidente da comissão, Juliana cozara olivei-
ra Martins, por meio do qual solicita e justifica a concessão de recondução 
da comissão para a conclusão do processo administrativo disciplinar nº 
2018/495639 (operação GalEZia).
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão instituída pela PorTaria Nº 34/2021-
cGd/Pad/diVErSaS, de 05/11/2021, publicada no doE nº 34.761, de 
10/11/2021, para que no prazo de 60 (sessenta) conclua os trabalhos do 
Pad acima referido, a partir de 19/10/2022;
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Gestão de Pessoas, para que ado-
tem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JUcirENE SilVa dE araÚJo
corregedora chefe – dETraN/Pa

Portaria Nº 3353/2022-dG/cGP
Protocolo: 865687

Portaria Nº 4431/2022-daF/cGP, de 18/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 11, no Processo 
2022/1052575, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora Waleska Teixeira dos Santos, assistente de Trân-
sito, matrícula 57194028/1, lotada na coordenadoria de controle de 
Penalidades, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 13/10 a 
11/11/2022, referentes ao triênio 18.02.2017/2020, de acordo com a lei 
nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4430/2022-daF/cGP, de 18/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 11, no Processo 
2022/1229347, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora adriana oliveira do Nascimento, Vistoriadora, ma-
trícula 57201657/1, lotada na cirETraN “a” de Marabá, trinta (30) dias de 
licença Prêmio, no período de 26/09 a 25/10/2022, referentes ao triênio 
01.08.2011/2014, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 26/09/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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Portaria Nº 4355/2022-daF/cGP, de 11/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do despacho no Processo 
2022/1093705, reconhecendo o direito da servidora à concessão de li-
cença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora laudiceia de Paula costa Martins, auxiliar Técnico, 
matrícula 3267466/1, lotada na cirETraN “a” de capanema, trinta (30) 
dias de licença Prêmio, no período de 05/10 a 03/11/2022, referentes ao 
triênio 2016/2019, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/10/2022
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 4408/2022-dG/cGP, de 17/10/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor GlaUBEr GUEdES GoraYEB, para exercer o cargo 
em comissão, daS-03, de Gerente do Posto avançado antonio Barreto, 
desenvolvendo atividades na diretoria de Tecnologia e informática deste 
departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4407/2022-dG/cGP, de 17/10/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, o senhor alEXaNdrE dE JESUS foNTES SaNTaNa, 
do cargo em comissão, daS-03, de Gerente do Posto avançado antonio 
Barreto, desenvolvendo atividades na diretoria de Tecnologia e informática 
deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 865639

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 18/2022 - detraN/Pa
o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo GloBal Por loTE, conforme objeto abaixo:
oBJETo:
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a aqui-
sição de Bombas de remoção de condensado para drenagem de água 
proveniente da condensação das Unidades internas Evaporadoras de apa-
relhos Condensador de Ar tipo Cental Split, conforme especificações, con-
dições quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
aBErTUra: 10 de novembro de 2022.
Hora: 10h00 – dez horas (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925447 - departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSGoVErNaMENTaiS, até as 9h59 (Horário de Brasília – df) do 
dia 10/11/2022.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraSGoVErNaMENTaiS www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPraSPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará www.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.
PaTricia rEGiNa lEoTTY da cUNHa
Pregoeira
Visto:
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 865313

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 4155/2022-daF/cGP, BeLÉM, 27/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1130842;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Bragança no período de 03 à 28/10/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação no referido municipio.

nome matricula
Maria Eliete lima Brito 3263851 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4325/2022-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 2022/1261046;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Eldorado dos carajás no período de 31/10 à 
25/11/2022, a fim de dá suporte no atendimento técnico do RENAINF para 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Maria lúcia Pinho dos Santos 3267202 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4300/2022-daF/cGP, BeLÉM, 07/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1276683;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores do municipio de Tucuruí para o município de Goianésia do Pará no 
período de 26/10 à 11/11/2022, a fim de desempenhar suas atividades 
funcionais, em operação de fiscalização de trânsito, em cumprimento a 
programação da dTo no referido municipio, em especial no atendimento 
ao Oficio nº 043/2022-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula
cleyton Vinicius cruz dos Santos 5958512 /1

Eliana ramos da Silva 57203584 /1
fernanda Gabriele Brasil Silva 5958536 /1

Marcílio da Silva dias 5958564 /1
Paloma Mendes dos Santos 5958758 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4403/2022-daF/cGP, BeLÉM, 17/10/2022.
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 2022/1314728;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZENoVE E MEia (19 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de coNcEiÇÃo do araGUaia – 24/10 a 
31/10/2022, rEdENÇÃo – 01/11 a 05/11/2022, XiNGUara – 06/11 a 
12/11/2022, a fim de realizar levantamento de necessidade institucionais 
como cursos e demandas a nivel de relacionamento interpessoal nas cirE-
TraN’s dos referidos municípios.

nome matricula
Nazaré de fátima Matos oliveira 3156630 /1

Vera conceição rebelo Brasil 3267032 /1
otacilio Vale de aquino 57229560 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4405/2022-daF/cGP, BeLÉM, 17/10/2022.
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 2022/1297154;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E oiTo E MEia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaNTarÉM – 24/10 a 29/10/2022, MoNTE 
alEGrE – 30/10 a 04/11/2022, alENQUEr – 05/11 a 09/11/2022, ÓBi-
doS – 10/11 a 14/11/2022, oriXiMiNá – 15/11 a 19/11/2022, SaNTa-
RÉM/BELÉM – 20/11 a 21/11/2022, a fim de realizar visita técnica e orga-
nizacional, para verificação das condições dos novos mobiliários entregues 
e levantamento de necessidades, visando a aquisição de novos mobiliários 
e bens da linha branca (eletrodomésticos) nas cirETraN’s dos referidos 
municípios.

nome matricula
Sávio Breno Santos da Silva 5946779 /2
osman rocha Briglia Neto 3158713 /1

Michel augusto Sant’ana dollinger 80845429 /1
Mauro alexandre dos Santos Souza 54185722 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865624
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 1396/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 08 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHiEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 - Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 5741/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 865525
Portaria Nº 1397/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 10 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6396/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Membro; e EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 6401/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865527
Portaria Nº 1398/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 10 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0513/2022-cGP/SEaP, de 13/04/2022, publicada no doE nº 34.938, 
de 19/04/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6900/2022-cGP/SEaP;

- 0515/2022-cGP/SEaP, de 13/04/2022, publicada no doE nº 34.938, 
de 19/04/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6902/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865528
Portaria Nº 1399/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 10 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHiE-
iro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 - Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6397/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 - Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6400/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 865529
Portaria Nº 1391/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 03 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0480/2022-cGP/SEaP, de 11/04/2022, publicada no doE nº 34.931, 
de 12/04/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6887/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865514
Portaria Nº 1395/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 05 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 - Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 6394/2021-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 865522
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Portaria Nº 1400/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 10 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0512/2022-cGP/SEaP, de 13/04/2022, publicada no doE nº 34.938, 
de 19/04/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6899/2022-cGP/SEaP;
- 0514/2022-cGP/SEaP, de 13/03/2022, publicada no doE nº 34.938, 
de 19/04/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6901/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865533
Portaria Nº 1392/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0478/2022-cGP/SEaP, de 11/04/2022, publicada no doE nº 34.932, 
de 13/04/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6885/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865517
Portaria Nº 1393/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 04 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0477/2022-cGP/SEaP, de 11/03/2022, publicada no doE nº 34.932, 
de 13/04/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6884/2022-cGP/SEaP;
- 0479/2022-cGP/SEaP, de 11/03/2022, publicada no doE nº 34.932, 
de 13/04/2022, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6886/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865519
Portaria Nº 1394/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 05 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 

espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, fun-
cional: 5464285 – Membro, em substituição à servidora SaidY MErcÊS 
doS SaNToS diaS, funcional: 42323 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5742/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 865520

errata
.

errata de Portaria N°00510/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.108 de 08 de setembro de 2022, Protocolo:849851
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5936964 – BrUNa NaTaSHa NaSciMENTo BENTES- SEcrE-
Tario dE GaBiNETE; 594229 – daVYSoN alEX oliVEira aMador – aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
Período: 20/09 a 24/09/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
Leia-se:
Servidor(es): 5936964 – BrUNa NaTaSHa NaSciMENTo BENTES- SEcrE-
Tario dE GaBiNETE; 594229 – daVYSoN alEX oliVEira aMador – aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo.
Período: 23/09 a 27/09/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)

Protocolo: 865730

coNtrato
.

coNtrato 153
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina PROCEDIMEN-
ToS E roTiNaS do SiSTEMa PaE – turmas 7,19,31 e 43.
Valor total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): fláVia fraNciNETE fErrEira MacHado NUNES
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865364
coNtrato 154
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina PROCEDIMEN-
ToS E roTiNaS do SiSTEMa PaE – turmas 2,14,26 e 38.
Valor total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): alEXaNdrE MarcoS dE aSSiS NaSciMENTo
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865368
coNtrato 151
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina PROCEDIMEN-
ToS E roTiNaS dE rEiNSErÇÃo Social – turmas 10,22,34 e 46.
Valor total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): aliNE diaS MacHado ViEira
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865358
coNtrato 152
Exercício: 2022
objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina PROCEDIMEN-
ToS E roTiNaS dE rEiNSErÇÃo Social – turmas 4,16,28 e 40.
Valor total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): ErlYc PErEira dE aViZ
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865360
coNtrato 146
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina FUNDAMENTOS 
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JUrÍdicoS da rESPoNSaBiliZaÇÃo criMiNal – turmas 12,24,36 e 48.
Valor total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): ViNiciUS TadEU GUiMarÃES dE MiraNda
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865352
coNtrato 148
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina FUNDAMENTOS 
JUrÍdicoS da rESPoNSaBiliZaÇÃo criMiNal – turmas 03,15,27 e 39.
Valor total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): dEBora NUNES dE MiraNda
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865353
coNtrato 149
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina ATIVIDADE FÍ-
Sica – turmas 2,14,26 e 38.
Valor total: r$ 3.840,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): YaNaN SaNToS da SilVa PEiXoTo
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865355
coNtrato 150
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina FUNDAMENTOS 
PolÍTicoS E SociolÓGicoS da PriSÃo E da PENa – turmas 1 e 13.
Valor total: r$ 1.120,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): Érica faBricia SilVa PiNHEiro
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865356
coNtrato 155
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina PROCEDIMEN-
ToS E roTiNaS do SiSTEMa PaE – turmas 3,15,27 e 39.
Valor total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): aNa do Socorro BaNdEira do carMo
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865371
coNtrato 156
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina PROCEDIMEN-
ToS E roTiNaS do SiSTEMa PaE – turmas 10,22,34 e 46.
Valor total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): NaTaNY SoarES lEiTE
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865372
coNtrato 157
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina PROCEDIMEN-
ToS E roTiNaS do SiSTEMa PaE – turmas 9,21,33 e 45.
Valor total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): lUcaS aUGUSTo coSTa GoNÇalVES
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865374
coNtrato 158
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina PROCEDIMEN-
ToS E roTiNaS do SiSTEMa PaE – turmas 8,20,32 e 44.
Valor total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): EdiaNNE do Socorro afoNSo NoNaTo
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865376

coNtrato 159
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina FUNDAMENTOS 
JUrÍdicoS da rESPoNSaBiliZaÇÃo criMiNal – turmas 9,21,33 e 45.
Valor total: r$ 2.240,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): PEdro BarrTETo dE alMEida
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865377
coNtrato 140
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208, disciplina FUNDAMENTOS 
PolÍTicoS E SociolÓGicoS da PriSÃo E da PENa-turmas 12, 24, 36 e 48.
Valor Total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 14/10/2022 - Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): YaSMiN SalES SilVa cardoSo.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865338
coNtrato 143
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208, disciplina ATIVIDADE FÍ-
Sica-turmas 01, 13, 25 e 37.
Valor Total: r$ 3.840,00
data da assinatura: 14/10/2022 - Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): dioNaS MaGNUM SilVa do ValE
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865341
coNtrato 144
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208, disciplina FUNDAMENTOS 
JUrÍdicoS da rESPoNSaBiliZaÇÃo criMiNal- turmas 02,14,26 e 38.
Valor total: r$ 1.920,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): clEiToN MacHado da SilVa
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865343
coNtrato 145
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina FUNDAMENTOS 
JUrÍdicoS da rESPoNSaBiliZaÇÃo criMiNal – turmas 6,18,30 e 42.
Valor total: r$ 2.560,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): MarcEliNo froTa ViEira
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865344
coNtrato 142
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do Concurso C-208, disciplina ATIVIDADE FÍ-
Sica-turmas 4, 16, 28 e 40.
Valor Total: r$ 4.480,00
data da assinatura: 14/10/2022 - Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): JoYcE oliVEira MarTiNS
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865340
coNtrato 145
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados no cur-
so de Formação Profissional do concurso C-208, disciplina ÉTICA, POSTURA 
ProfiSSioNal E rElaÇÕES iNTErPESSoaiS – turma 37.
Valor total: r$ 560,00
data da assinatura: 14/10/2022 – Vigência: 13/10/2023
orçamento: Programa de Trabalho: 97.101.03.128.1502.8833
Natureza da despesa: 33.90.36 e 33.90.47 fonte de recursos:0101/0301
contratado (a): Maria dE loUrdES GoMES BarradaS
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES

Protocolo: 865347

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 01354/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: fiScaliZar o EXaME NacioNal Para cErTificaÇÃo dE Jo-
VENS E adUlToS Para PrESoS PriVadoS dE liBErdadE.
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80846056; aliNY GoMES SaNTa BriGida; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 17/10/2022 a 20/10/2022 origem: BElÉM; destino: caPaNEMa; 
diária(s): 3 e ½ (três e meia);
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o SErVidor aTÉ caPaNEMa.
57201912; ErlYc fErrEira dE aViZ; aUXiliar dE iNforMaTica; Pe-
ríodo: 17/10/2022 a 20/10/2022 origem: BElÉM; destino: caPaNEMa; 
diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865735
diÁria
Portaria Nº: 01356/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: ViSiTa TÉcNica Para coNfiGUraÇÕES dE cÂMEraS cfTV, 
coNfiGUrar rEParo da iNfraESTrUTUra dE rEdES E MaNUTENÇÃo 
Para EQUiPaMENToS NaS UNidadES dE MocaJUBa E aBaETETUBa.
5918526; WElliNGToN BENTES dE alBUQUErQUE; aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo; Período: 10/10/2022 a 14/10/2022 origem: BElÉM; desti-
no: MocaJUBa; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
objetivo: ViSiTa TÉcNica Para coNfiGUraÇÕES dE cÂMEraS cfTV, 
coNfiGUrar rEParo da iNfraESTrUTUra dE rEdES E MaNUTENÇÃo 
Para EQUiPaMENToS NaS UNidadES dE MocaJUBa E aBaETETUBa.
5949321; Marcio MorEira MaToS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
10/10/2022 a 14/10/2022 origem: BElÉM; destino: MocaJUBa; diá-
ria(s): 4 e ½ (quatro e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865736
diÁria
Portaria Nº: 01345/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEaliZar diliGÊNciaS iN loco E oiTaVa dE SErVidorES, 
loTado NaS UNidadES do coMPlEXo dE MaraBá, rEfErENTE aS aPU-
raÇÕES SUMáriaS.
5936964; BrUNa NaTaSHa NaSciMENTo BENTES; SEcrETario dE GaBi-
NETE; Período: 28/09/2022 a 30/09/2022 origem: BElÉM; destino: Ma-
raBá; diária(s): 3 (três diárias);
objetivo: rEaliZar diliGÊNciaS iN loco E oiTaVa dE SErVidorES, 
loTado NaS UNidadES do coMPlEXo dE MaraBá, rEfErENTE aS aPU-
raÇÕES SUMáriaS.
5942297; daVYSoN alEX oliVEira aMador; aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo; Período: 28/09/2022 a 30/09/2022 origem: BElÉM; destino: Ma-
raBá; diária(s): 3 (três diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865732
diÁria
Portaria Nº: 01370/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o ProfESSor rENaTo GoES Para Par-
TiciPar dE rEUNiÃo Na cEP , alÉM dE oUTroS aSSUNToS a SErEM 
TraTadoS Na cEP, rElacioNado a EdUcaÇÃo.
5898842; aNToNio ViriaTo Moia Gaia; MoToriSTa; Período: 
29/09/2022 a 29/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; diária(s): 
1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865755
diÁria
Portaria Nº: 01366/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
5921314; aNToNio dE PadUa SaNToS JUNior; Policial PENal; Perío-
do: 26/09/2022 a 28/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
TUcUrUÍ; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
54195726; JoSE SaBiNo faro BarroS JUNior; Policial PENal; Perío-
do: 26/09/2022 a 28/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
TUcUrUÍ; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
5949939; WaldEci BarBoSa dE SoUSa; Policial PENal; Período: 
26/09/2022 a 28/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: TU-
cUrUÍ; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865751
diÁria
Portaria Nº: 01368/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: dESlocaMENTo do SErVidor, a fiM dE rEaliZar EScolTa 
doS PPls, cUSTodiadoS No ESTado do GoiáS a SErEM rEcaMBiadoS 
Para o ESTado do Pará.
5858178; lUdYMila aNdradE rEGiS; Policial PENal; Período: 
19/10/2022 a 20/10/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; diária(s): 1 
e ½ (uma e meia);
objetivo: dESlocaMENTo do SErVidor, a fiM dE rEaliZar EScolTa 
doS PPls, cUSTodiadoS No ESTado do GoiáS a SErEM rEcaMBiadoS 
Para o ESTado do Pará.
5938857; SilVaNa NaSciMENTo rodriGUES; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 19/10/2022 a 20/10/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: dESlocaMENTo do SErVidor, a fiM dE rEaliZar EScolTa 
doS PPls, cUSTodiadoS No ESTado do GoiáS a SErEM rEcaMBiadoS 
Para o ESTado do Pará.

5954238; BETaNia dE oliVEira SoarES; Policial PENal; Período: 
19/10/2022 a 20/10/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; diária(s): 1 
e ½ (uma e meia);
objetivo: dESlocaMENTo do SErVidor, a fiM dE rEaliZar EScolTa 
doS PPls, cUSTodiadoS No ESTado do GoiáS a SErEM rEcaMBiadoS 
Para o ESTado do Pará.
57189936; Silia Maira fErrEira riBEiro; Policial PENal; Período: 
19/10/2022 a 20/10/2022 origem: BElÉM; destino: GoiáS; diária(s): 1 
e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865752
diÁria
Portaria Nº: 01369/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rETirar MEdicaMENToS, MaTEriaiS dE HiGiENE E liMPEZa E 
roloS dE TEcidoS aMarEloS.
54181924; EMErSoN SaSSiM PaNToJa; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 28/09/2022 a 29/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para rETirar MEdicaMENToS, MaTEriaiS 
dE HiGiENE E liMPEZa.
5954551; carloS EMaNoEl PErEira rodriGUES; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 28/09/2022 a 29/09/2022 origem: caMETá; destino: BE-
lÉM; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: rETirar Na cTP roloS dE TEcidoS aMarEloS Para SErEM 
UTiliZadoS No SETor dE rEiNSErÇÃo Social do crrcaM.
57209862; TaTiaNa calaNdriNE da crUZ; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 28/09/2022 a 29/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865753
diÁria
Portaria Nº: 01357/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5931779; lUaN caSSio da SilVa faGUNdES; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: alTaMira; destino: Pa-
raUaPEBaS; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5950123; EliaS faBricio dE oliVEira PEdroSa; Policial PENal; Pe-
ríodo: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: alTaMira; destino: ParaUaPE-
BaS; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5942016; JHEYMiSoN SoUZa SiQUEira; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: alTaMira; destino: ParaUaPE-
BaS; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
6403710; MaNoEl MESSiaS liMa BarBoZa; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 20/09/2022 a 21/09/2022 origem: alTaMira; destino: Pa-
raUaPEBaS; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865737
diÁria
Portaria Nº: 01359/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
54187423; GaldEBErGES SoUZa da SilVa; MoToriSTa; Período: 
05/10/2022 a 07/10/2022 origem: BElÉM; destino: BraGaNÇa; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
5914080; MarcUS roGErio foNSEca PiNTo; dElEGado dE PolÍ-
cia; Período: 05/10/2022 a 07/10/2022 origem: BElÉM; destino: Bra-
GaNÇa; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
5950000; rENaTa ValESca lEiTE corrEa; Policial PENal; Período: 
05/10/2022 a 07/10/2022 origem: BElÉM; destino: BraGaNÇa; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
5949748; alaN SaNToS PacHEco; Policial PENal; Período: 
05/10/2022 a 07/10/2022 origem: BElÉM; destino: BraGaNÇa; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865738
diÁria
Portaria Nº: 01363/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para BUScar oS SErVidorES da U.P QUE 
SE ENVolVEraM EM UM acidENTE dE TrÂNSiTo.
5898842; aNToNio ViriaTo Moia Gaia; MoToriSTa; Período: 
29/09/2022 a 29/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; diária(s): 
1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865744
diÁria
Portaria Nº: 01364/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o PPl, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5898842; aNToNio ViriaTo Moia Gaia; MoToriSTa; Período: 
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06/10/2022 a 06/10/2022 origem: caMETá; destino: aBaETETUBa; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
54191244; EMErSoN fErrEira SErrao; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 06/10/2022 a 06/10/2022 origem: caMETá; destino: aBaETETUBa; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5940670; GilENo riBEiro carNEiro; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 06/10/2022 a 06/10/2022 origem: caMETá; destino: aBaETETUBa; 
diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865745
diÁria
Portaria Nº: 01360/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEUNiÃo coM oS ProMoTorES dE ProJETo dE coNSTrUÇÃo/
adaPTaÇÃo do PaVilHÃo E coNclUSÃo dE SErViÇoS dE aSSENTa-
MENTo dE cErÂMicaS dE PiSo E Troca dE loUÇaS SaNiTáriaS.
5952488; liNErcKY aNdrE cEZar SoarES lUSToSa; TEcNico EM 
GESTao dE iNfra-ESTrUTUra/ENGENHaria ElETrica; Período: 
03/11/2022 a 13/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; diá-
ria(s): 10 e ½ (dez e meia);
objetivo: rEUNiÃo coM oS ProMoTorES dE ProJETo dE coNSTrUÇÃo/
adaPTaÇÃo do PaVilHÃo E coNclUSÃo dE SErViÇoS dE aSSENTa-
MENTo dE cErÂMicaS dE PiSo E Troca dE loUÇaS SaNiTáriaS.
5934864; NUBia JaNE da SilVa BaTiSTa; TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 03/11/2022 a 13/11/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; diária(s): 10 e ½ (dez e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865740
diÁria
Portaria Nº: 01361/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS.
5949877; KriSlaYNE KElMa SilVa MoUra; Policial PENal; Período: 
29/09/2022 a 30/09/2022 origem: MaraBá; destino: ParaUaPEBaS; di-
ária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS.
5949539; VicTor BarroSo MENEZES; Policial PENal; Período: 
29/09/2022 a 30/09/2022 origem: MaraBá; destino: ParaUaPEBaS; di-
ária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES

Protocolo: 865741
diÁria
Portaria Nº: 01362/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEaliZar aTENdiMENTo áS PESSoaS PriVadaS dE liBErda-
dE E SEUS faMiliarES, TENdo EM ViSTa QUE aSSiSTENTE Social lo-
Tada No crri.
5941954; SilVia MiraNda cHaVES fiGUEirEdo; TEcNico EM GESTao 
PENiTENciaria/SErViÇo Social; Período: 17/10/2022 a 31/10/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: iTaiTUBa; diária(s): 14 e ½ (quatorze e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865742
diÁria
Portaria Nº: 01379/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE EXaMES Na SaNTa 
caSa dE MiSEricÓrdia.
5898935; Maria EliElda Sa PiNHEiro; TÉcNico EM ENfErMaGEM; Pe-
ríodo: 19/09/2022 a 25/09/2022 origem: iTaiTUBa; destino: BElÉM; di-
ária(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE EXaMES Na SaNTa 
caSa dE MiSEricÓrdia.
5832055; JacKSoN caMPoS dE MacEdo; MoToriSTa; Período: 
19/09/2022 a 25/09/2022 origem: iTaiTUBa; destino: BElÉM; diária(s): 
6 e ½ (seis e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE EXaMES Na SaNTa 
caSa dE MiSEricÓrdia.
5856418; carloS aUGUSTo SilVa do NaSciMENTo; aGENTE PENiTEN-
ciário; Período: 19/09/2022 a 25/09/2022 origem: iTaiTUBa; destino: 
BElÉM; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para rEaliZaÇÃo dE EXaMES Na SaNTa 
caSa dE MiSEricÓrdia.
5953863; adailSoN SilVa dE aBrEU; Policial PENal; Período: 
19/09/2022 a 25/09/2022 origem: iTaiTUBa; destino: BElÉM; diária(s): 
6 e ½ (seis e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865762
diÁria
Portaria Nº: 01374/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: dESlocaMENTo do SErVidor, a fiM dE rEaliZar EScolTa 
doS PPls, cUSTodiadoS No ESTado dE GoiáS a SErEM rEcaMBiadoS 
Para o ESTado do Pará.
5949653; fErNaNdo GoNcalVES dE alMEida; Policial PENal; Perí-
odo: 18/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: GoiáS; diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: dESlocaMENTo do SErVidor, a fiM dE rEaliZar EScolTa 
doS PPls, cUSTodiadoS No ESTado dE GoiáS a SErEM rEcaMBiadoS 
Para o ESTado do Pará.

5954365; THoNE criSTiaN da MoTa cHaVES; Policial PENal; Período: 
18/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: GoiáS; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
objetivo: dESlocaMENTo do SErVidor, a fiM dE rEaliZar EScolTa 
doS PPls, cUSTodiadoS No ESTado dE GoiáS a SErEM rEcaMBiadoS 
Para o ESTado do Pará.
5954113; PEdro lEaNdro da SilVa NETo; Policial PENal; Período: 
18/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: GoiáS; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
objetivo: dESlocaMENTo do SErVidor, a fiM dE rEaliZar EScolTa 
doS PPls, cUSTodiadoS No ESTado dE GoiáS a SErEM rEcaMBiadoS 
Para o ESTado do Pará.
5954023; JoSE rodriGUES doS SaNToS; Policial PENal; Período: 
18/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: GoiáS; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865757
diÁria
Portaria Nº: 01375/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir o ÔNiBUS oficil da SEaP, aTÉ o MUNicÍPio dE 
TUcUrUÍ, a fiM dE rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS diVErSoS Para 
UNidadE PENal.
54188511; Joao corrEa doS SaNToS; MoToriSTa; Período: 
05/10/2022 a 06/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: TU-
cUrUÍ; diária(s): 1 e ½ (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865758
diÁria
Portaria Nº: 01376/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
97571422; JEffErSoN adriaNo SilVa VEloSo; Policial PENal; Perío-
do: 17/10/2022 a 19/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: alENQUEr; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
5942958; aNdErSoN PEiXoTo da coSTa; Policial PENal; Período: 
17/10/2022 a 19/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: alENQUEr; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
5942242; Joao PaUlo da SilVa lira; aGENTE PENiTENciário; Período: 
17/10/2022 a 19/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: alENQUEr; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865759
diÁria
Portaria Nº: 01378/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: acoMPaNHar a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE iMPlaNTaÇÃo 
da fáBrica dE arTEfaToS EM coNcrETo QUE dEVErá aTENdEr À UNi-
dadE PENal craSHM.
5921566; rafaEla Maria colarES ViaNa; TEcNico EM GESTao dE iN-
fra-ESTrUTUra/arQUiTETUra; Período: 03/11/2022 a 13/11/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; diária(s): 10 e ½ (dez e meia);
objetivo: acoMPaNHar a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE iMPlaNTaÇÃo 
da fáBrica dE arTEfaToS EM coNcrETo QUE dEVErá aTENdEr À UNi-
dadE PENal craSHM.
5952552; WaNESSa alBUQUErQUE fErrEira corrEa; TEcNico EM GES-
Tao dE iNfra-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 03/11/2022 a 
13/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; diária(s): 10 e ½ (dez 
e meia);
objetivo: acoMPaNHar a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE iMPlaNTaÇÃo 
da fáBrica dE arTEfaToS EM coNcrETo QUE dEVErá aTENdEr À UNi-
dadE PENal craSHM.
5917920; lUiS PaUlo WaNGHoN Maia; TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra; Período: 03/11/2022 a 13/11/2022 origem: BElÉM; desti-
no: SaNTarÉM; diária(s): 10 e ½ (dez e meia);
objetivo: acoMPaNHar a EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE iMPlaNTaÇÃo 
da fáBrica dE arTEfaToS EM coNcrETo QUE dEVErá aTENdEr À UNi-
dadE PENal craSHM.
57221049; aldriN collYNS PErES aGE; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 03/11/2022 a 13/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNTarÉM; 
diária(s): 10 e ½ (dez e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 865760

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2661/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 17 de oUtUBro de 2022.
Nome: lUiS carloS NoBrE SoUSa, Matrícula nº 6403322/1; 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: 865383
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Portaria Nº 2658/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 17 de oUtUBro de 2022.
Nome: WaSHiNGToN STErfErSoN SaNToS oliVEira, Matrícula nº 
5953859/1 cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 03/10/2022 a 22/10/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 865384
Portaria de reVoGaÇÃo
Portaria N° 2649/2022-dGP/seaP 
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe foram conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB/SEaP de 
08/06/2021;
coNSidEraNdo os termos do(s) Processo (s) nº 2022/1294328
rESolVE:
art. 1º - rEVoGar a partir de 04.10.2022 a PorTaria Nº 417/2021-GaB/
SEaP, de 10 de maio de 2021, publicada no doE n.º 34583 em 14/05/2021, 
que coNcEdEU licença para Tratar de interesses Particulares, sem re-
muneração, à servidora efetiva ESTEfÂNia PErEira da SilVa MacEdo, 
Matrícula funcional nº 54180995/3, ocupante do cargo de Téc. em Gestão 
Penitenciária – Terapia ocupacional, lotada no crf Marabá.
Art. 2º - PUBLICAR PORTARIA No Diário Oficial do Estado – DOE junto a As-
sessoria de comunicação Social – acS e posterior ao ato, adotar as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 865380
Portaria Nº 2662/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 17 de oUtUBro de 2022.
Nome: adilSoN PErEira dE carValHo, Matrícula nº 5953891/1 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 02/10/2022 a 21/10/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 865386

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 687 de 17.10.2022
Servidor: Thiago aquino costa
Matricula: 57192176-1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 06.04.2022 a 01.11.2022, 210 (duzentos e dez) dias, 
sem prejuízo de sua remuneração
laudo Médico: 95265, de 13.10.2022

Protocolo: 865465
Portaria N° 692 de 18.10.2022
Servidor: antonio Eutálio costa correa
Matricula: 12530-1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 01.07.2022 a 28.10.2022, 120 (cento e vinte) dias, 
sem prejuízo de sua remuneração.
laudo Médico: 95301, de 14.10.2022

Protocolo: 865791
Portaria N° 686 de 17.10.2022
Servidora: Sandra regina alves Teixeira
Matricula: 5821614-3
cargo: Técnica em Gestão cultural - Historiadora
objetivo: readaptação Provisória por 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, no período de 22.08.2022 a 21.08.2022, expedido pela diretoria de 
Gestão de Política de Saúde ocupacional do Servidor, da Secretaria de Es-
tado de Planejamento e administração – SEPlad.
laudo Médico: 94906, de 30.09.2022

Protocolo: 865322

errata
.

Portaria Nº 668 de 03.10.2022. Servidor: Valdir Mártires coelho, ma-
trícula nº 31470/1. onde se lê: 20(vinte) dias, no período de 08.11.2022 
a 27.11.2022. Leia-se: (19)dezenove dias, no período de 08.11.2022 a 
26.11.202

Protocolo: 865785
Portaria coletiva de férias nº 657 de 29.09.2022, publicada no doE 
03.10.2022, Protocolo: 859817. Servidor: Samuel Salomão Gonçalves Ban-
deira, matrícula: 5964065/1. onde se lê: Período de Gozo: 28.11.2022 a 
07.12.2022. Leia-se: Período de Gozo: 28.11.2022 a 27.12.2022.

Protocolo: 865780

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1861 de 18 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 
2022/1319606.
rESolVE dESiGNar, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“dESENHo E ilUSTraÇÃo” referente à iN 1313/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, Matrícula 
nº: 54186059; cargo: Técnico em Gestão cultural; e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) carla criSTiNa BErGH EVaNoViTcH doS 
SaNToS, Matrícula nº: 5899704; cargo: Técnico em Gestão cultural ; rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 865560
Portaria Nº 1860 de 18 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 
2022/1320087.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa aNiMaÇÃo SToP MoTioN Para criaNÇaS” referente à iN 
1312/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa 
PadilHa dUarTE, Matrícula nº: 54186059; cargo: Técnico em Gestão 
cultural; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) carla criSTiNa 
BErGH EVaNoViTcH doS SaNToS, Matrícula nº: 5899704; cargo: Técni-
co em Gestão cultural ; rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 865569

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo – 860774
Publicado no d.o.E nº 35.142 em 05/10/2022
onde se lê: [...] PorTaria Nº 1301 dE 04 dE oUTUBro dE 2022 [...]”
Leia-se: “[...] PorTaria Nº 1827 dE 04 dE oUTUBro dE 2022 [...]”

Protocolo: 865644

.

.

coNtrato
.

contrato: 124/2022
PaE: 2022/979233
referente: aTa rP nº 004/2022 – PE 014/2021 – SrP 007/2021 – fcP
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS que compreende o GrUPo ii de caMi-
NHÕES/SoM
Vigência: o prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) me-
ses, com início em 23/09/2022 e término em 23/09/2023
Valor Total: r$ 19.496,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 
103.000.8421c, fonte de recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039, 
ação: 233267
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.
contratada: JEffErSoM ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli, inscrita 
no cNPJ sob nº 03.746.510/0001-09, com sede na rua Professor Nel-
son ribeiro, n° 14, Bairro Umarizal, Belém-Pa, cEP: 66.050-420, neste 
ato, representada  pelo Sr. JEffErSoN coSTa GoldENBErG, portador da 
cédula de identidade rG 2132326 -SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o nº 
575.465.922-91
data de assinatura: 23/09/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 865392
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.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1312/2022
PaE: 2022/1320087
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
aNiMaÇÃo SToP MoTioN Para criaNÇaS”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1.012/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): aNTÔNio EdSoN SilVa PaUliNo, inscrito(a) no cPf de nº 
042.045.952-94 Valor total: r$ 2.100,00
data: 18/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1312/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1312/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 18/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 865571
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1313/2022
PaE: 2022/1319606
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DESENHO 
E ilUSTraÇÃo”.
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 1.013/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): PaUlo roBErTo da SilVa SErra, inscrito(a) no cPf de 
nº 916.456.112-72
Valor total: r$ 2.100,00
data: 18/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1313/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1313/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 18/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 865561

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1856 - cGP/FcP de 17 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1200559 – diretoria de leitura e informação – dic, datado 
de 16/09/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que representando a fundação cultural do Estado do 
Pará, participarão do processo de seleção dos candidatos, bem como com-
por a banca de jurados do concurso na “1ª Edição do concurso de Vozes 
Gospel de Santa Bárbara do Pará”, que acontecerá no município de Santa 
Bárbara do Pará/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

claUdiNEia NoVaiS SoUSa 57193496/ 1 Técnico em Gestão cultural
12, 26/11/2022

e
13/12/2022

1 ½HElio dE SoUZa cErEJa 57193105/ 1 assistente cultural

JoSE JUlio SilVa BEZErra 5892295/ 1 Motorista

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 865515

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 07/2022/FcG
a Pregoeira da fundação carlos Gomes, comunica a suspensão da aber-
tura do Pregão Eletrônico nº 07/2022/fcG, agendada para ocorrer no dia 
31/10/2022, e cujo objeto é a aquisição de Estantes de Partitura.
MOTIVO: Retificação do Edital para adequação a legislação vigente.
ProcESSo: 2022/891666.
PrEGoEira: Scheila lima de Sousa.

Protocolo: 865513

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 787 de 19 de outubro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
35.140 de 04 de outubro de 2022 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a PorTaria Nº 09 de 19 de Janeiro de 2022, publicado 
no doE nº 34.837, no dia 19 de janeiro de 2022.
art. 2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados, 
para a função de fiscal Titular e Suplente do contrato citado abaixo:

coNtrato descriÇÃo eMPresa NoMe FiscaL MatrÍcULa

22/2021
locação de aparelha-
mento para Eventos 

Diversos e Afins

Midia cENTEr SErVicoS 
dE ProdUcao MUSical, 

ciNEMaToGrafica E EVEN-
ToS EirEli

flavia Moreira Garcia de lima 
(TiTUlar)

rita de cássia Nunes câmara
(SUPlENTE)

5958199/1
5954412/3

 

Está Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 865647

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 783 de 17 de outubro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1330580/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Santa Bárbara do Pará no dia 17 outubro, para con-
duzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do Governo do Estado 
do Pará.
NoME: GilBErTo adriaNo PaSTaNa MarÇal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.
Portaria Nº 784 de 18 de outubro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1330921/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de Santa Bárbara do Pará no dia 17 outubro, para cobertura 
jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: daYaNE corrEa PaNToJa Baia
MaTrÍcUla: 5931799
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.
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Portaria Nº 785 de 18 de outubro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1330173/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de Benevides no dia 07 outubro, para cobertura jornalística de 
pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: lEoNardo SoarES NUNES
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.
Portaria Nº 786 de 18 de outubro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1330995/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de Santa Bárbara do Pará no dia 17 outubro, para cobertura 
jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: MarcElo aUGUSTo SEaBra aMador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 865608

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 001/2022
coNtrato N. º 034/2021
ProcESSo N. º 2021/932239
PrEGÃo ElETrÔNico N° 020/2021
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gencia do contrato original n.º 034/2021 pelo periodo de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 57, ii, da lei federal n.º 8.666/93
Valor Global: r$ 8.496,00 (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais).
data de assinatura: 18 de novembro de 2022
Vigência: 11/11/2022 a 11/11/2023
dotação orçamentaria:
funcional: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento de despesa: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
contratada: coNNEcTa coMErcio dE iNforMaTica E TElEcoM lTda.
cNPJ: 12.061.413/0001-65
Endereço: rua 28 de setembro, nº 982 reduto
cEP: 66.053-355- Belém/Pa
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 865725
terMo aditiVo Nº 003/2022
coNtrato Nº 036/2021
ProcESSo Nº 2021/813958
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 023/2021
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n.º 036/2021 pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo de 29 de dezembro de 2022 à 29 de dezembro de 2023.
fundamento legal: art. 57, ii, da lei federal n.º 8.666/93
Valor Global: r$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais).
data de assinatura: 13/10/2022
data de vigência: 29/12/2022 a 29/12/2023
dotação orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 4120008338c
contratado: aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará
cNPJ: 07.611.485/0001-07
Endereço: av. almirante Barroso n° 3591, Bairro do Souza
cEP: 66613-710, Belém – Pará,
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento.
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 865565

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo
coNtrato Nº 013/2022
ProcESSo Nº 2022/144001
coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 008/2022
objeto: rescisão amigável do contrato n° 013/2022.
Justificativa: art. 79, II, §1º da Lei n° 8.666/93

data da rescisão: 17/10/2022
convenente: TUdÃo coMÉrcio SErViÇo & rEPrESENTaÇÃo liMiTada 
(ToTUS coMÉrcio & SErViÇoS).
cNPJ: 39.715.371/0001-95
Endereço: rodovia Br316, 501, Edifício Business 316 sala 17 andar 2 Km 
08, centro, ananindeua/Pa, cEP 67.030-000
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa.

Protocolo: 865574

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 262/2022, de 18 de oUtUBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 93/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 14/10/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1322981, de
14/10/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor JoÃo BaTiSTa flEXa 
dE MElo, ocupante do cargo de Tec. Est. repet. retr. de Tv, Matrícula 
funcional nº 3179974/1, para custear despesas com viagem ao(s) Muni-
cípio(s) de Baião e igarapé Miri, no período de 21 à 24/10/2022, com o 
objetivo de realizar em Baião: manutenção no transmissor, montagem do
estabilizador e realinhamento na parabólica e em igarapé Miri: manuten-
ção no receptor e modulador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 865662

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 263/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 50/2022-corH/fUNTElPa, 
de 13/10/2022, contido no Processo n.º 2022/1316749 de 13/10/2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares para o mês de dEZEMBro/2022, aos 
funcionários lotados nesta fundação Paraense de radiodifusão, conforme 
relacionados abaixo: 

NoMe MatricULa adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

NoVeMBro
2022

aGoSTiNHo JoSE PErEira SoarES 7003250/1 01/06/1978 01/06/21 a 31/05/22 05/12/2022 a 19/12/2022

alcidES MorEira BarBora 5168562/1 01/12/1990 01/12/21 a 30/11/22 05/12/22 a 03/01/23 

alTaMir BEZErra SilVa 7004494/1 04/04/1988 04/04/21 a 03/04/22 19/12/22 a 17/01/23 

aNa Maria dE SoUZa lUNa 7004060/1 02/03/1982 02/03/21 a 01/03/22 05/12/22 a 03/01/23 

daNiEl lUcilo alBUQUErQUE da 
SilVa 7004982/1 01/06/1988 01/06/21 a 31/05/22 05/12/22 a 03/01/23 

daNiElla criSTiNa MENdoNca dE 
liMa 5890331/1 08/06/2011 08/06/20 a 07/06/21 09/12/22 a 23/12/22 

ElioENai aNdradE da lUZ 55588141/1 02/04/2007 02/04/21 a 01/04/22 05/12/22 a 19/12/22 

EMErSoN MENdES MEdEiroS dE 
SoUZa 5890291/1 01/06/2011 01/06/21 a 31/05/22 05/12/22 a 03/01/23 

GUaracY BriTTo JUNior 7003323/1 01/07/1988 01/07/19 a 30/06/20 19/12/22 a 02/01/23 

HarYNNa GoMES dE araUJo rEiS 5960284/1 01/06/2021 01/06/21 a 31/05/22 05/12/22 a 24/12/22 

iSidoro caliXTo 55587924/4 12/02/2019 12/02/21 a 11/02/22 12/12/22 a 31/12/23 

Joao ricardo da SilVa lEiTE 57232942/5 01/10/2020 01/10/21 a 30/09/22 05/12/22 a 03/01/23 

JorGE GoMES doS SaNToS 7004834/1 16/03/1987 16/03/21 a 15/03/22 05/12/22 a 03/01/23 

JoSE GoNcalVES fErrEira NETo 3180077/2 14/06/1984 14/06/21 a 13/06/22 05/12/22 a 03/01/23 

lEoNardo coElHo PErEira 5960291/1 10/05/2021 10/05/21 a 09/05/22 26/12/22 a 14/01/23 

lUiZ GUilHErME da SilVa coSTa 30805/4 01/07/2015 01/07/20 a 30/06/21 05/12/22 a 03/01/23 

NElSoN BaPTiSTa doS SaNToS 7003765/1 16/06/1987 16/06/21 a 15/06/22 05/12/22 a 03/01/23 

olaVo GUilHErME GaMa 7005725/1 01/05/1989 01/05/21 a 30/04/22 05/12/22 a 03/01/23 
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PaUlo dE Tarco cHUcrE da coN-
cEicao 7003722/1 16/06/1987 16/06/21 a 15/06/22 05/12/22 a 03/01/23 

PaUlo roBErTo BaTiSTa BarroS 54196946/2 02/04/2007 02/04/21 a 01/04/22 05/12/22 a 03/01/23 

raiMUNdo SErGio BraSil 3180930/1 06/04/1987 06/04/21 a 05/04/22 14/12/22 a 13/01/23 

SErGio aNToNio aBdoN da coSTa 7005598/1 01/02/1989 01/02/21 a 31/01/22 05/12/22 a 03/01/23 

ValdETE BarroS daMaScENo 54197248/4 01/11/2013 01/11/20 a 31/10/21 19/12/22 a 07/01/23 

ZaNiEl SaraiVa alMEida 55585744/4 01/07/2015 01/07/21 a 30/06/22 10/12/22 a 08/01/23 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 865781

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº 1.093/2022-GaB/Pad. 
Belém, 18 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 69/2021-GaB/Pad de 19 de janeiro de 2021, 
publicada no doE n° 34.466 de 20 de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.024/2022-cPad, de 13 de 
outubro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 1.094/2022-GaB/Pads. 
Belém, 18 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado através da PorTaria Nº 679/2022-GaB/PadS de 27 
de junho de 2022, publicada no doE n° 35.024 de 28 de junho de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.023/2022-cPadS, de 11 
de outubro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias úteis, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria 
acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
Port. de redes/sUBst. Nº 1.095/2022-GaB/Pad. 
Belém, 18 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 226/2019-GaB/Pad de 01/10/2019, pu-
blicada no doE edição nº 33.998 de 02/10/2019;

coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 11/2022, datado em 
13/10/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir a servidora cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, Mat. nº 
761303-1, pelo servidor EdUardo daVid SaVElariNHo PaNToJa, Mat. 
nº 5901035-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.096/2022-GaB/Pad. 
Belém, 18 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1022/2022-NdE/SEdUc, de 
11/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 93/2021-GaB/Pad de 27/01/2021, 
publicada no doE n° 34.473 de 28/01/2021, prorrogado pela PorTaria 
Nº 230/2022-GaB/Pad de 04/03/2022, publicada no doE nº 34.882 de 
07/03/2022, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 1.097/2022-GaB/siNd. 
Belém, 18 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria pela 
PorTaria Nº 892/2022-GaB/SiNd de 02 de setembro de 2022, publicada 
no doE n° 35.106 de 06 de setembro de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 02/2022, de 14 de outubro 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 1.098/2022-GaB/siNd 
Belém, 18 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos constantes nos autos do Processo nº 2021/808716 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo coordenador do 
Núcleo Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia ProcESSUal em des-
favor da servidora a.c.S.S., matrícula nº 57227983-2, pelo cometimen-
to de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, da lei 
5.810/1994;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GoES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE MENEZES, Mat. nº 57224108-1, para 
sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias 
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úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 1.099/2022-GaB/Pad 
Belém, 18 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/1179079 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o Parecer nº 834/2021 exarado pela Procuradora do Es-
tado - PGE/Pa
coNSidEraNdo a decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar pela conduta descrita nos autos que apontam para infração, em tese, 
cometida pela servidora E.c.M.M., matrícula nº 5650267-2, em desacordo 
com a lei 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras criSTiaNE dE Na-
ZarÉ SilVa carValHo, matrícula nº 57212403-1, Maria JoSÉ SilVa do 
NaSciMENTo, matrícula nº 5090580-4 e GEorGiNa SarMaNHo SiQUEi-
ra, matrícula nº 301973-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 1.100/2022-GaB/Pad 
Belém, 18 de outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/584315 (Processo filho da juntada nº 2021/823640) 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação nº 88/2022 exarada pelo con-
sultor Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor c.a.l.M., matrícula nº 54197669-1, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, iV 
c/c 190, XiX, da lei nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES araÚJo, matrícula nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, 
matrícula nº 5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE MENEZES, matrícula nº 
57224108-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 865723

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: JoSE aNToNio MorEira JUNior
coNcESSao: 130 diaS
PEriodo: 21/01/22 a 30/05/22
MaTricUla: 57222673/1 carGo: Prof
loTacao: EE ViScoNdE S fraNco/BElEM
laUdo MÉdico: 89299
NoME: lUiZ EdUardo SoBriNHo foNSEca
coNcESSao: 90 diaS

PEriodo: 17/02/22 a 17/05/22
MaTricUla: 6400882/1 carGo: Prof
loTacao: EE PrES KENNEdY/MaracaNa
laUdo MÉdico: 89294
NoME: Maria lEoNor MarQUES loPES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/03/22 a 11/06/22
MaTricUla: 57209292/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE UliSSES GUiMaraES/BElEM
laUdo MÉdico: 89292
NoME: Maria lilMa loPES dE araUJo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 19/02/22 a 19/04/22
MaTricUla: 5913622/1 carGo: Prof
loTacao: EE MaridalVa PaNToJa/BElEM
laUdo MÉdico: 89437
NoME: MirTES ESTEr HirScHMaNN
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 24/02/22 a 22/08/22
MaTricUla: 5735742/1 carGo: Prof
loTacao: EE caSTElo BraNco/ParaGoMiNaS
laUdo MÉdico: 89291
NoME: raiMUNda do Socorro MacHado MoTa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 21/01/22 a 21/03/22
MaTricUla: 5618789/1 carGo: Prof
loTacao: corrEGEdoria/BElEM
laUdo MÉdico: 89434

Protocolo: 865502
LiceNÇa saÚde
NoME: JoSiENE Maria cardoSo rodriGUES
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 17/01/22 a 15/02/22
MaTricUla: 57208517/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE odETE MarVao/icoaraci
laUdo MÉdico: 89352
NoME: KMilla BaTiSTa ValliNoTo dE SoUZa
coNcESSao: 20 diaS
PEriodo: 11/01/22 a 30/01/22
MaTricUla: 5845424/3 carGo: foNo
loTacao: EE dEodoro MENdoNca/BElEM
laUdo MÉdico: 89356
NoME: lUciaNa PiNHEiro dE BarroS
coNcESSao: 75 diaS
PEriodo: 16/02/22 a 01/05/22
MaTricUla: 57195622/1 carGo: coNS JUridico
loTacao: EE aSSor JUridica/BElEM
laUdo MÉdico: 89296
NoME: MariclEa doS rEiS MariNHo
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 18/03/22 a 16/04/22
MaTricUla: 5837790/2 carGo: Prof
loTacao: EE PalMira GaBriEl/icoaraci
laUdo MÉdico: 89361
NoME: MilToN ara JUNior
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 11/04/22 a 10/05/22
MaTricUla: 57209280/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: dirEToria ENSiNo/BElEM
laUdo MÉdico: 89358
NoME: raiMUNda ViToriNa MElo BaNdEira
coNcESSao: 118 diaS
PEriodo: 16/10/21 a 10/02/22
MaTricUla: 374237/1 carGo: Prof
loTacao: EE Hilda ViEira/BElEM
laUdo MÉdico: 84212

Protocolo: 865497

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 268/2022 - saLe/sedUc, de 18 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 Eduardo dionísio Pamplona da Silva Junior, 
matrícula n.º 57211250-1, para atuar como fiscal Titular do convênio de 
cooperação Técnica e financeira nº 049/2022, celebrado entre a Secreta-
ria 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 Pedro Henrique Simão de Moura, matrícula n.º 
80845415-2, 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 revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor na data de 30/06/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 865394
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.

.

coNtrato
.

contrato: 276/2022
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na rua Uberaba, nº 25, 
bairro: Tapanã, no município de Belém/Pa, cEP: 66.825-779, para o fun-
cionamento da EEEf dra. Maria Ester Mouta de oliveira da Secretária de 
Estado de Educação do Pará (SEdUc).
dispensa de licitação: 052/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), perfa-
zendo o valor total de r$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 231789 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.361.1509 - Projeto/atividade: 8904 - Natureza da despesa: 
339036.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Maria do Socorro Sousa da Silva, cPf: 327.272.832-53, residente 
e domiciliada na rua Manoel Barata, 1656, Ponta Grossa -Belém/Pa, cEP: 
66810-100.
data de assinatura: 18/10/2022
Vigência: 18/10/2022 a 18/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 865764

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2021/1474073
dispensa de Licitação: 055/2022-NLic/sedUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e o Sr.ª Maria de Nazaré 
Pereira Bógea ferreira.
objeto: locação de imóvel para funcionamento da E.E.E.f.M. Profª. Mar-
luce Pacheco ferreira. Pertencente ao Sr.ª Maria de Nazaré Pereira Bógea 
ferreira, sob o cPf: 184.819.732-20, para funcionamento da E.E.E.f.M. 
Profª MarlUcE PacHEco fErrEira.
Valor Mensal: r$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
Valor anual: r$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil 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: 055/2022-NLic/sedUc
Processo principal N.º 2021/1474073
raTifico  a  diSPENSa  dE  liciTaÇÃo,  com  base  na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica  nº 1600/2022 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: 865233

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 007/2010 -enoque costa do Nascimento
dispensa de Licitação nº 005/2010- NLic/sedUc
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na rua Presidente catelo 
Branco, s/n , bairro: Tapanã, no município de Belém/Pa, para funcionamen-
to da EEEfM, Nossa Senhora do carmo.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 11.638,11 (onze mil, seiscentos e trinta e oito reais 
e onze centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 139.657,32 (cento e trinta e nove 
mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 17/10/2022
Vigência: a partir de 21/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 865769
termo de apostilamento 2022
contrato: 217/2017 -ivaldo Lima de Farias
dispensa de Licitação nº 023/2017- NLic/sedUc
objeto do contrato: locação de imóvel, para o funcionamento da EE. Mil-
ton Pereira de Melo.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 7.900,16 (sete mil, novecentos reais e dezesseis centavos)

Valor total do contrato reajustado: r$ 94.801,92 (noventa e quatro mil, 
oitocentos e um reais e noventa e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 17/10/2022
Vigência: a partir de 01/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 865777
termo de apostilamento 2022
contrato: 014/2015 -Marivaldo antunes Pereira
dispensa de Licitação nº 023/2015 NLic/sedUc
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EE Janelas 
Para o Mundo- Parauapebas/Pa
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 30.355,29 (trinta mil, trezentos e cinquenta e cinco 
reais e vinte e nove centavos.)
Valor total do contrato reajustado: r$ 364.263,48 (trezentos e vinte e 
quatro mil, duzentos re sessenta e três reais e quarenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 18/10/2022
Vigência: a partir de 01/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 865774

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55309/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios de 
rurópolis e Trairão.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 24/10/2022 - 24/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / rUroPoliS / 24/10/2022 - 25/10/2022 Nº diárias: 1
rUroPoliS / Trairao / 25/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 1
Trairao / rUroPoliS / 26/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 1
rUroPoliS / SaNTarEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aralY da SilVa aSSUNcao
MaTrÍcUla: 57228173
cPf: 74603361220
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865420
Portaria de diarias No. 55310/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios de 
rurópolis e Trairão.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 24/10/2022 - 24/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / rUroPoliS / 24/10/2022 - 25/10/2022 Nº diárias: 1
rUroPoliS / Trairao / 25/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 1
Trairao / rUroPoliS / 26/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 1
rUroPoliS / SaNTarEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JESSica SaNTiaGo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5963795
cPf: 00304567205
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865421
Portaria de diarias No. 55324/2022
oBJETiVo: Participação na cerimônia de entrega de instrumentos musi-
cais, para escola jurisdicionada à 17ª UrE capitão Poço. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPiTao Poco/BElEM/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0
BElEM/caPiTao Poco/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Erica do Socorro lacErda SiQUEira 
MaTrÍcUla: 5889792
cPf: 63217210263
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865477
Portaria de diarias No. 55320/2022
oBJETiVo: Participação na cerimônia de entrega de instrumentos musi-
cais, para a Escola EEM Professora olinda Veras alves. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cUrUca/BElEM/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0
BElEM/cUrUca/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EVaNildo SaBiNo BorGES rodriGUES 
MaTrÍcUla: 216682
cPf: 16759885287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865466
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Portaria de diarias No. 55318/2022
oBJETiVo: Participação na cerimônia de entrega de instrumentos musi-
cais, para as escolas jurisdicionadas à 9ª UrE Maracanã. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaracaNa/BElEM/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0
BElEM/MaracaNa/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WilZa Maria dE PiNHo MoraES 
MaTrÍcUla: 5272483
cPf: 44859465253
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865462
Portaria de diarias No. 55319/2022
oBJETiVo: Participação na cerimônia de entrega de instrumentos musi-
cais, para as escolas jurisdicionadas à 8ª UrE castanhal. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal/BElEM/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0
BElEM/caSTaNHal/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdia rEGiNa BEZErra fErrEira 
MaTrÍcUla: 57234112
cPf: 69447870244
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865464
Portaria de diarias No. 55321/2022
oBJETiVo: Participação na cerimônia de entrega de instrumentos musi-
cais, para a Escola EEM Presidente Kennedy. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaracaNa/BElEM/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0
BElEM/MaracaNa/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EMaNUEllE criSTiNa NErY da SilVa 
MaTrÍcUla: 57209953
cPf: 68028210287
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE UNidadE EScolar ii / dirEcao
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865471
Portaria de diarias No. 55322/2022
oBJETiVo: Participação na cerimônia de entrega de instrumentos musi-
cais, para Escola EEfM cônego calado. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iGaraPE-acU/BElEM/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0
BElEM/iGaraPE-acU/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEY HElToN GoUlarT flEXa 
MaTrÍcUla: 57202351
cPf: 75161842253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865474
Portaria de diarias No. 55311/2022
oBJETiVo: rEaliZar rETirada Na EE Profa. oScariNa aNToNia SoU-
Za do frGo, ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na ES-
cola (PddE 2020/2021/2022) NaS EE raiMUNdo laUrEaNo da SilVa, 
EE PrESd. caSTElo BraNco, EE MaNoEl EMilio PaNToJa, rEaliZar 
ToMBaMENTo dE coMPUTadorES ENTrEGUES Na UrE Por ESTa SEcrE-
Taria SEdUc o rEcEBiMENTo doS rEfEridoS MaTEriaiS Via SiSPaT/
WEB E aTUaliZaÇÃo dE SENHa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 25/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNaS / aUrora do Para / 26/10/2022 - 26/10/2022 
Nº diárias: 0
aUrora do Para / MaE do rio / 26/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa
MaTrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865424
Portaria de diarias No. 55312/2022
oBJETiVo: fiScaliZaÇÃo da ENTrEGa, iNSTalaÇÃo, rEaliZar ToMBa-
MENTo, aSSiNaTUra No TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS E 
rEcEBiMENTo ElETrÔNico No SiSPaT/WEB dE arES - coNdicioNadoS 
(coNT. 116/2019) Na EE Prof. BaSÍlio dE carValHo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 25/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 26/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865425
Portaria de diarias No. 55313/2022
oBJETiVo: Participação na cerimônia de entrega de instrumentos musi-
cais, para escola jurisdicionada à 11ª UrE. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0

BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/19/10/2022-19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilEia do Socorro GUiMaraES da SilVa 
MaTrÍcUla: 5467217
cPf: 26430517268
carGo/fUNÇÃo:
dirETor dE USE/UrE / dirEcao
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865447
Portaria de diarias No. 55340/2022
oBJETiVo: Participação na cerimônia de entrega de instrumentos musi-
cais, para a Escola EEfM cônego leitão.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal / BElEM / 19/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 0
BElEM / caSTaNHal / 19/10/2022 - 19/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dE faTiMa SEGUiNS dE JESUS
MaTrÍcUla: 371726
cPf: 08399832200
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865784
Portaria de diarias No. 55273/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 24/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa carla TaVarES fraNco 
MaTrÍcUla: 57217569
cPf: 69754411204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 865258
Portaria de diarias No. 55275/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 24/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEHU riBEiro da SilVEira NETo 
MaTrÍcUla: 54187014
cPf: 63592649272
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 865268
Portaria de diarias No. 55274/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 24/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEVErSoN JoSE PErEira alVES 
MaTrÍcUla: 5963091
cPf: 29901871204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 865265
Portaria de diarias No. 55297/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/21/10/2022-23/10/2022 Nº diárias: 2
BraGaNca/BElEM/23/10/2022-23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EdiValdo PErEira caldaS
MaTrÍcUla: 57217585
cPf: 68580940249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865185
Portaria de diarias No. 55299/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
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oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/21/10/2022-23/10/2022 Nº diárias: 2
BraGaNca/BElEM/23/10/2022-23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ricardo aUGUSTo dE SoUZa riBEiro 
MaTrÍcUla: 57203554
cPf: 59802588253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865190
Portaria de diarias No. 55301/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BENEVidES/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alEXaNdrE ValENTE MorEira doNaTo 
MaTrÍcUla: 6403374
cPf: 92893341268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865204
Portaria de diarias No. 55300/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/21/10/2022-23/10/2022 Nº diárias: 2
BraGaNca/BElEM/23/10/2022-23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio SilVa E SilVa 
MaTrÍcUla: 57219973
cPf: 95240624291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865196
Portaria de diarias No. 55308/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EMErSoN da SilVa alVES 
MaTrÍcUla: 5897606
cPf: 79121721220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865219
Portaria de diarias No. 55307/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl NUNES alVES 
MaTrÍcUla: 5721156
cPf: 31915434220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865217
Portaria de diarias No. 55305/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BENEVidES/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cHarlES MicHEl EliaS dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5897857
cPf: 69665788272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865213
Portaria de diarias No. 55306/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGE cHriST caraVEo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5438284
cPf: 30225477220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865214
Portaria de diarias No. 55304/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

BElEM/BENEVidES/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio fErNaNdo da coSTa JUNior 
MaTrÍcUla: 54197422
cPf: 72046961234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865210
Portaria de diarias No. 55303/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BENEVidES/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES/BElEM/22/10/2022-22/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN MoraES MarQUES 
MaTrÍcUla: 57173670
cPf: 78900336215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865208
Portaria de diarias No. 55298/2022
oBJETiVo: realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/21/10/2022-23/10/2022 Nº diárias: 2
BraGaNca/BElEM/23/10/2022-23/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE 
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 865544

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria de diÁrias Nº 55290/2022, 
PUBLicada No ioePa Nº 35.153 do dia 18/10/2022
oBJETiVo:realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do En-
sino 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: 865359
torNar seM eFeito a Portaria de diÁrias Nº 55285/2022, 
PUBLicada No ioePa Nº 35.153 do dia 18/10/2022
oBJETiVo:realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do En-
sino 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: 865350
torNar seM eFeito a Portaria de diÁrias Nº 55284/2022, 
PUBLicada No ioePa Nº 35.153 do dia 18/10/2022
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: 865274
torNar seM eFeito a Portaria de diÁrias Nº 55287/2022, 
PUBLicada No ioePa Nº 35.153 do dia 18/10/2022
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
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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: 865310
torNar seM eFeito a Portaria de diÁrias Nº 55288/2022, 
PUBLicada No ioePa Nº 35.153 do dia 18/10/2022
oBJETiVo:realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do En-
sino 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: 865317
torNar seM eFeito a Portaria de diÁrias Nº 55286/2022, 
PUBLicada No ioePa Nº 35.153 do dia 18/10/2022
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: 865298
torNar seM eFeito a Portaria de diÁrias Nº 55289/2022, 
PUBLicada No ioePa Nº 35.153 do dia 18/10/2022
oBJETiVo:realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do En-
sino 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: 865335

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
coNseLHo estadUaL de edUcaÇÃo

eMeNta de resoLUÇÕes - 2022
resoLUÇÃo Nº 207 de 29 de aGosto de 2022
EMENTa: aProVaÇÃo do docUMENTo cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNTil E ENSiNo fUNdaMENTal a SEr adoTado PEla rEdE MUNiciPal 
dE aVEiro/Pa
resoLUÇÃo Nº 217 de 05 de seteMBro de 2022
EMENTa: coNcEdE PraZo dE fUNcioNaMENTo aTÉ o fiNal do aNo 
lETiVo dE 2022 – cENTro dE ESTUdoS caTaliNa – cEic – BElÉM/Pa
resoLUÇÃo Nº 220 de 13 de seteMBro de 2022
EMENTa: aProVaÇÃo do docUMENTo cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNTil E ENSiNo fUNdaMENTal E SUaS ModalidadES a SEr adoTado 
PEla rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE florESTa do araGUaia/Pa
resoLUÇÃo Nº 221 de 13 de seteMBro de 2022
EMENTa: aProVaÇÃo do docUMENTo cUrricUlar da EdUcaÇÃo iN-
faNTil E ENSiNo fUNdaMENTal E SUaS ModalidadES a SEr adoTado 
PEla rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE QUaTiPUrU/Pa
resoLUÇÃo Nº 222 de 13 de seteMBro de 2022
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS dE PiErrE dE JESUS ScHWarZ
resoLUÇÃo Nº 223 de 13 de seteMBro de 2022
EMENTa: ENcarraMENTo daS aTiVidadES da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM 
NÍVEl dE PrÉ-EScola, do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo E do 
ENSiNo MÉdio dE 1ª a 3ª SÉriE, E ToMBaMENTo E rEcolHiMENTo do 
acErVo EScolar – iNSTiTUTo doM BoSco – BElÉM/Pa
resoLUÇÃo Nº 224 de 13 de seteMBro de 2022
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS EM NÍVEl dE ENSiNo fUNdaMEN-
Tal a EriK iWao fUKUSHiMa dE oliVEira, E rEVoGa a rESolUÇÃo 
359/2019-cEE/Pa E o ParEcEr Nº 279/2019-cEE/Pa.
resoLUÇÃo Nº 225 de 13 de seteMBro de 2022
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS EM NÍVEl fUNdaMENTal E ENSiNo 
MÉdio a oMar PEdro BarrEZUETa loPES.
resoLUÇÃo Nº 230 de 20 de seteMBro de 2022
EMENTa: iNdEfErE o PlEiTo rEfErENTE ao rEcrEdENciaMENTo da 
ENTidadE MaNTENEdora E da aUToriZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo 
da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM NÍVEl dE PrÉ-EScola E do ENSiNo fUNda-
MENTal dE 1º ao 5º aNo – iNSTiTUTo EdUcacioNal ESPÍriTa - iEdE 
– BElÉM/Pa

resoLUÇÃo Nº 238 de 20 de seteMBro de 2022
EMENTa: dEScrEdENcia o iNSTiTUTo EVolUÇÃo, TENdo coMo 
ENTidadE MaNTENEdora W. Mar TEiXEira aBrEU-ME, cNPJ Nº 
11.903.863/0005-19, No MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa
resoLUÇÃo Nº 243 de 28 de seteMBro de 2022
EMENTa: EQUiValÊNcia dE ESTUdoS EM NÍVEl dE ENSiNo MÉdio dE 
EUGEMilca cEiTa da coSTa.
resoLUÇÃo Nº 244 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora, aUToriZa o fUNcio-
NaMENTo do ENSiNo MÉdio – EJa - 1ª E 2ª ETaPaS Na ModalidadE À 
diSTÂNcia, cUrSoS TÉcNicoS EM: adMiNiSTraÇÃo, rEcUrSoS HUMa-
NoS E TraNSaÇÕES iMoBiliáriaS – coM EiXo TEcNolÓGico: GESTÃo 
E NEGÓcioS, TodoS Na ModalidadE À diSTÂNcia Para oS PoloS 
SaNTarÉM, aNaNiNdEUa, ParQUE VErdE (BElÉM), PrEPara – aUGUSTo 
MoNTENEGro (BElÉM), E Para o Polo ParaGoMiNaS, ENSiNo MÉdio 
– EJa - 1ª E 2ª ETaPaS Na ModalidadE À diSTÂNcia, E oS cUrSoS 
TÉcNicoS EM: adMiNiSTraÇÃo, rEcUrSoS HUMaNoS E TraNSaÇÕES 
iMoBiliáriaS – coM EiXo TEcNolÓGico: GESTÃo E NEGÓcioS, TodoS 
Na ModalidadE À diSTÂNcia – iNSTiTUTo TEcNolÓGico BraSilEiro 
- iTB – BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 245 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: aUToriZa o fUNcioNaMENTo do cUrSo TÉcNico EM ElETro-
TÉcNica - EiXo TEcNolÓGico: coNTrolE E ProcESSoS iNdUSTriaiS, 
Na ModalidadE PrESENcial, NaS forMaS coNcoMiTaNTE E SUBSE-
QUENTE ao ENSiNo MÉdio – GraU TÉcNico – MaraBá/Pa.
resoLUÇÃo Nº 246 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: adiTaMENTo ao aTo dE rEcrEdENciaMENTo Para a iNclU-
SÃo da EdUcaÇÃo a diSTÂNcia, aUToriZa o fUNcioNaMENTo doS 
cUrSoS TÉcNicoS Na ModalidadE a diSTÂNcia: TÉcNico EM adMi-
NiSTraÇÃo – EiXo TEcNolÓGico – GESTÃo E NEGÓcioS; TÉcNico EM 
EdificaÇÕES – EiXo TEcNolÓGico – iNfraESTrUTUra; TÉcNico EM 
ElETroTÉcNica – EiXo TEcNolÓGico – coNTrolE E ProcESSoS iN-
dUSTriaiS; TÉcNico EM loGÍSTica – EiXo TEcNolÓGico – GESTÃo E 
NEGÓcioS; TÉcNico EM iNforMáTica, EiXo TEcNolÓGico: iNforMa-
ÇÃo E coMUNicaÇÃo; TÉcNico EM SEGUraNÇa do TraBalHo – EiXo 
TEcNolÓGico – SEGUraNÇa, NaS forMaS coNcoMiTaNTE E SUBSE-
QUENTE - cENTro dE ENSiNo GraU TÉcNico - BElÉM/Pa.
resoLUÇÃo Nº 247 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: adiTaMENTo ao aTo dE crEdENciaMENTo Para a iNclUSÃo 
da EdUcaÇÃo a diSTÂNcia, aUToriZa o fUNcioNaMENTo doS cUr-
SoS TÉcNicoS EM: adMiNiSTraÇÃo – EiXo TEcNolÓGico – GESTÃo 
E NEGÓcioS, EdificaÇÕES – EiXo TEcNolÓGico – iNfraESTrUTUra; 
ElETroTÉcNica – EiXo TEcNolÓGico – coNTrolE E ProcESSoS iN-
dUSTriaiS; loGÍSTica – EiXo TEcNolÓGico – GESTÃo E NEGÓcioS; 
iNforMáTica, EiXo TEcNolÓGico: iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
E SEGUraNÇa do TraBalHo – EiXo TEcNolÓGico – SEGUraNÇa, a 
SErEM ofErTadoS Na ModalidadE a diSTÂNcia, NaS forMa coN-
coMiTaNTE E SUBSEQUENTE - GraU TÉcNico - UNidadE aNaNiNdEUa 
- aNaNiNdEUa/Pa.
resoLUÇÃo Nº 248 de 05 de oUtUBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo E do ENSiNo 
MÉdio dE 1ª a 3ª SÉriE – colÉGio PHYSicS TrÊS coraÇÕES – aNa-
NiNdEUa/Pa.
resoLUÇÃo Nº 249 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora, E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo doS
cUrSoS TÉcNicoS EM: ENfErMaGEM - EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE 
E SaÚdE; farMácia - EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE; TradU-
ÇÃo E iNTErPrETaÇÃo dE liBraS - EiXo TEcNolÓGico: dESENVolVi-
MENTo EdUcacioNal E Social; MiNEraÇÃo - EiXo TEcNolÓGico: rE-
cUrSoS NaTUraiS, TodoS Na ModalidadE PrESENcial, NaS forMaS 
coNcoMiTaNTES E SUBSEQUENTES ao ENSiNo MÉdio - iNSTiTUTo dE 
ENSINO APROVA + - MONTE ALEGRE/PA.
resoLUÇÃo Nº 250 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil, EM NÍVEl dE crEcHE E PrÉ- ES-
cola, ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º ao 9º aNo E ENSiNo MÉdio dE 1º 
ao 3º aNo - colEGUiUM iNTErNacioNal caraJáS - ParaUaPEBaS/Pa.
resoLUÇÃo Nº 251 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: iNdEfErE o PlEiTo rEfErENTE ao rEcUrSo do iNdEfEri-
MENTo do rEcrEdENciaMENTo da ENTidadE MaNTENEdora, BEM 
coMo rENoVaÇÃo dE aUToriZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo do EN-
SiNo fUNdaMENTal 1º ao 9º aNo, ENSiNo fUNdaMENTal, Na Moda-
lidadE EdUcaÇÃo dE JoVENS E adUlToS dE 3ª E 4ª ETaPa, ENSiNo 
MÉdio 1ª a 3ª SÉriE, ENSiNo MÉdio Na ModalidadE EdUcaÇÃo dE 
JoVENS E adUlToS 1ª E 2ª ETaPa, E aUToriZaÇÃo dE fUNcioNaMENTo 
da EdUcaÇÃo iNfaNTil, EM NÍVEl dE crEcHE E PrÉ-EScola – colÉGio 
áGaPE – NoVa iPiXUNa/Pa.
resoLUÇÃo Nº 252 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: aUToriZa o fUNcioNaMENTo do cUrSo TÉcNico EM ENfEr-
MaGEM - EiXo TEcNolÓGico: aMBiENTE E SaÚdE E do cUrSo TÉcNi-
co EM SEcrETaria EScolar - EiXo TEcNolÓGico: dESENVolViMENTo 
EdUcacioNal E Social, NaS forMaS SUBSEQUENTE E SEMiPrESEN-
cial, Na ModalidadE À diSTÂNcia – cENTro iNTEGrado BarroS - 
ciB – ÓBidoS/Pa.
resoLUÇÃo Nº 253 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: ProrroGaM-SE oS aToS aUToriZaTiVoS coNTidoS Na rE-
SolUÇÃo N° 358/2020-cEE/Pa – SiSTEMa dE ENSiNo EVolUÇÃo - Bra-
GaNÇa/Pa.
resoLUÇÃo Nº 254 de 05 de oUtUBro de 2022
EMENTa: ProrroGaM-SE oS aToS aUToriZaTiVoS coNTidoS Na rE-
SolUÇÃo N° 450/2017-cEE/Pa – cENTro EdUcacioNal UNiVErSo do 
SaBEr - BElÉM/Pa.
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resoLUÇÃo Nº 255 de 05 de oUtUBro de 2022.
EMENTa: rEcrEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E rENoVa a aU-
ToriZaÇÃo Para o fUNcioNaMENTo do ENSiNo fUNdaMENTal dE 1º 
ao 5º aNo E aUToriZa o fUNcioNaMENTo da EdUcaÇÃo iNfaNTil EM 
NÍVEl dE PrÉ-EScola E do ENSiNo fUNdaMENTal 6º ao 9º aNo – iNS-
TiTUTo EdUcacioNal oBJETiVo – MaraBá/Pa.
resoLUÇÃo Nº 256 de 02 de seteMBro de 2022
EMENTa: ENcErraMENTo daS aTiVidadES, ToMBaMENTo E rEcolHi-
MENTo do acErVo EScolar, E ValidaÇÃo dE ESTUdoS doS alUNoS, 
rEfErENTE ao aNo dE 2021 – colÉGio PiTáGoraS – oUrilÂNdia do 
NorTE/Pa.
resoLUÇÃo Nº 257 de 05 de oUtUBro de 2022.
EMENTa: crEdENcia a ENTidadE MaNTENEdora E aUToriZa o fUN-
cioNaMENTo do ENSiNo MÉdio dE 1ª a 3ª SÉriE – colÉGio SoMaTÓ-
rio – BElÉM/Pa.

Protocolo: 865367
desiGNar
Portaria Nº.:9052/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1024155/2022
designar lUiS GUSTaVo MoNTEiro doS SaNToS, Matrícula nº 
5956833/1,Professor, para responder interinamente pela função de diretor 
(GEd-4) da EEEM des osvaldo Brito de farias/sede/São caetano de odive-
las, a contar de 18/10/2022.
Portaria Nº.:9037/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1129944/2022
designar JoSE roBErTo do carMo lEal, Matrícula nº 57205377/2, 
Tecnico em Gestão Publica, para responder pela coordenadoria de apoio 
as ilhas, durante o impedimento do titular, no periodo de 01/10/2022 a 
14/11/2022.
Portaria Nº.:9038/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1229921/2022
designar faBiaNNE dE faTiMa dE JESUS da lUZ, Matrícula nº 57227020/2, 
Especialista em Educação, para responder pela coordenadoria de Tecnolo-
gia aplicada a Educação/cTaE, durante o impedimento do titular, no perio-
do de 24/10/2022 a 07/12/2022.
Portaria Nº.:9039/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1164399/2022
designar JoYcE VidiGal fErrY BoTElHo, Matrícula nº 5272521/2, Es-
pecialista em Educação, para responder pela função de diretor (GEd-5) 
da Unidade SEdUc na Escola/USE 01/Belém,durante o impedimennto do 
titular, no periodo de 18/10/2022 a 01/12/2022.
Portaria Nº.:9035/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº1261332/2022
designar aNa criSTiNa SiMoES do NaSciMENTo, Matrícula nº 
57196976/2, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de diretor ii(GEd-3.1) da EEEM dom Pedro i/Belém, a contar de 
18/10/2022.
Portaria Nº.:9036/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº1259661/2022
designar SaNdra NaZarE ParENTE dE oliVEira, Matrícula nº 
5628393/2, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf dr anibal duarte/Belém, a contar 
de 18/10/2022.
Portaria Nº.:8956/2022 de 11/10/2022
de acordo com o Processo nº 1261623/2022
designar adriaNa Marcia loPES, Matrícula nº 57209354/1, Especialis-
ta em Educação, para responder interinamente pela função de Secretaria 
(GEd-1) da EEEfM Manoel Juliao Gracia castanho/Bragança, a contar de 
19/10/2022.
Portaria Nº.:9072/2022 de 17/10/2022
de acordo com o Processo nº 1071129/2022
designar Maria aNGElica MoNTEiro da coSTa, Matrícula nº 239712/1, 
Escrevente datilografo ref. iii, para responder interinamente pela Geren-
cia de arquivo e Malote, durante o impedimento do titular, no periodo de 
25/10/2022 a 08/11/2022.
Portaria Nº.:9073/2022 de 17/10/2022
de acordo com o Processo nº 1071129/2022
designar Maria aNGElica MoNTEiro da coSTa, Matrícula nº 239712/1, 
Escrevente datilografo ref. iii, para responder interinamente pela Geren-
cia de arquivo e Malote, durante o impedimento do titular, no periodo de 
26/12/2022 a 09/01/2023.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 9033/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1259661/2022
dispensar cElY BrENda coSTa E SilVa, Matrícula nº 57209008/2, Espec. 
em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf dr anibal duar-
te/Belém, a contar de 18/10/2022.
Portaria Nº.: 9034/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1259661/2022
dispensar SaNdra NaZarE ParENTE dE oliVEira, Matrícula nº 
5628393/2, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEf Santos dumont/Belém, a contar de 18/10/2022.
Portaria Nº.: 9031/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1261332/2022
dispensar WaldElicE fUrTado fErrEira, Matrícula nº 5086540/4, Es-
pec. em Educação, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEM dom Pedro 
i/Belém, a contar de 18/10/2022..
Portaria Nº.: 9032/2022 de 14/10/2022
de acordo com o Processo nº 1261332/2022
dispensar aNa criSTiNa SiMoES do NaSciMENTo, Matrícula nº 
57196976/2, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEf franklin de Menezes/icoaraci/Belém, a contar de 18/10/2022.

Portaria Nº.: 8955/2022 de 11/10/2022
de acordo com o Processo nº 1261623/2022
dispensar JoSE adalBErTo GoMES da SilVa , Matrícula nº 57210149/1, 
Espec. em Educação, da função de Secretario (GEd-1) da EEEfM Manoel 
Juliao Garcia castanho/Bragança, a contar de 19/10/2022.
Portaria Nº.:8660/2022 de 17/10/2022
de acordo com o Processo nº 1120444/2022
formalizar a dispensar, do servidor JoSildo cardoSo da SilVa, Matrí-
cula nº 5735343/1, Professor, da função de diretor da EEEfM São Miguel/
Abaetetuba, a partir de 13/06/2005, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.9101/2022 de 17/10/2022
Nome:Maria raiMUNda doS aNJoS MoNTEiro
Matrícula:5890163/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEM Waldemar lindermayer/Novo Progresso
Período:24/10/22 a 22/12/22
Triênios:29/04/11 a 28/04/14
Portaria Nº.9081/2022 de 17/10/2022
Nome:daNiEllE QUEiroZ da SilVa
Matrícula:57224849/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:13/10/22 a 11/11/22
Triênios:11/02/16 a 10/02/19
Portaria Nº.9070/2022 de 17/10/2022
Nome:raiMUNda dE JESUS MiraNda fUrTado
Matrícula:5901673/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:anexo i da EEEM Profª Maria Elizete f Nunes/Breves
Período:03/11/22 a 01/01/23
Triênios:24/07/12 a 23/07/15
Portaria Nº.9082/2022 de 17/10/2022
Nome:lidiaNE do Socorro JaQUES da SilVa foNSEca
Matrícula:5906064/1cargo:Professor
Lotação:EE Centro Trein Profis Giovani Emmi/Santa Izabel do Pará
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:20/06/13 a 19/06/16
Portaria Nº.9080/2022 de 17/10/2022
Nome:BENEdTa TENorio SoUTo
Matrícula:5752345/2cargo:Professor
lotação:centro de Ed de Jov e adul Profª Violeta refkalef/Xinguara
Período:16/10/22 a 14/12/22
Triênios:12/05/09 a 11/05/12
Portaria Nº.9079/2022 de 17/10/2022
Nome:Maria MarlENE SaNToS SoUZa
Matrícula:6307078/1cargo:Professor
lotação:EE dom Mario de Miranda Vilas Boas sede/Bujaru
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:13/03/93 a 2/03/96
Portaria Nº.9078/2022 de 17/10/2022
Nome:iEda SiMoNE da SilVa GoNÇalVES
Matrícula:961868/1cargo:Escrev.datil.
lotação:EEEfM Prof Yolanda chaves/Bragança
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:13/06/89 a 12/06/92
Portaria Nº.9077/2022 de 17/10/2022
Nome:Maria doS aNJoS PalHETa da lUZ
Matrícula:386448/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEf assoc. crista do Bengui/icoaraci
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:18/01/02 a 17/01/05
Portaria Nº.9076/2022 de 17/10/2022
Nome:aliNE criSTiNa crUZ SilVa
Matrícula:5890727/1cargo:Servente
lotação:EEEfM Stella Maris/Soure
Período:22/10/22 a 20/12/22
Triênios:18/07/11 a 17/07/14
Portaria Nº.8994/2022 de 13/10/2022
Nome:aNGEla aZEVEdo coSTa
Matrícula:468274/1cargo:ag. de Portaria
lotação:depto de inspeção e docum Escolar/Belém
Período:23/08/22 a 21/10/22 – 22/10/22 a 20/12/22
Triênios:11/03/11 a 10/03/14 – 11/03/14 a 10/03/17
Portaria Nº.9016/2022 de 13/10/2022
Nome:SilVia dE faTiMa alBUQUErQUE oliVEira liMa
Matrícula:5900729/1cargo:Servente
lotação:EE amabilio alves Pereira sede/concordia do Pará
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:05/06/12 a 04/06/15
Portaria Nº.9083/2022 de 17/10/2022
Nome:THaiS KariNa SoUZa do NaSciMENTo
Matrícula:57209146/1cargo:Especialista em Educação
lotação:EE. Profª Maria araújo de figueiredo/ananindeua
Período:22/10/22 a 20/12/22
Triênios:26/11/14 a 25/11/17
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:9091/2022 de 17/10/2022
Nome: MarcilEa do carMo SilVa coSTa
Matrícula:606944/4 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Gal Gurjão/Belém
Portaria Nº.:9092/2022 de 17/10/2022
Nome: VilMa criSTiNa rUY SEcco doS PaSSoS raBElo
Matrícula:517046/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EEf Santo afonso/Belém
Portaria Nº.:9093/2022 de 17/10/2022
Nome:carMEN lUcia rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:57232695/2 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2020
Unidade:EE Eneida de Moraes/ananindeua
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Portaria Nº.:9094/2022 de 17/10/2022
Nome: Marco aNToNio MESSiaS PErEira dE oliVEira
Matrícula:5433630/1 Período:26/12/22 à 08/02/23Exercício:2022
Unidade:EE dr freitas/Belém
Portaria Nº.:9096/2022 de 17/10/2022
Nome: BErNadETE dE JESUS BarroS alMEida
Matrícula:5074487/2 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Maroja Neto/Belém
Portaria Nº.:9097/2022 de 17/10/2022
Nome: criSTiNa diaS NoGUEira
Matrícula:57209924/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2020
Unidade:EE Barao do rio Branco/Belém
Portaria Nº.:9098/2022 de 17/10/2022
Nome: raiMUNdo aUGUSTo TaVarES da coSTa
Matrícula:404152/2 Período:05/09/22 à 19/09/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Portaria Nº.:9099/2022 de 17/10/2022
Nome: raiMUNdo aUGUSTo TaVarES da coSTa
Matrícula:404152/2 Período:20/09/22 à 19/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Portaria Nº.:202/2022 de 28/09/2022
Nome: EdiNEidE oliVEira loPES
Matrícula:57210570/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.itabocal/irituia
Portaria Nº.:203/2022 de 28/09/2022
Nome: VaNJa do Socorro dE PiNHo PaiXao
Matrícula:6316859/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.itabocal/irituia
Portaria Nº.:205/2022 de 28/09/2022
Nome: aNToNio cEZar do NaSciMENTo
Matrícula:57210611/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria Nº.:/2022 de 28/09/2022167
Nome: aNGEla Maria NaSciMENTo MoraiS
Matrícula:57209964/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof raimundo laureano da Silva Souza/Paragominas
Portaria Nº.:176/2022 de 28/09/2022
Nome: faTiMa BarBoSa MENdES
Matrícula:57210586/1 Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.nicolaU Neres da Silva/irituia
Portaria Nº.:183/2022 de 28/09/2022
Nome: JoSiMar BrUNo cHaVES BarroS
Matrícula:57213942/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof oscarina antonia Souza do rego/Mae do rio
Portaria Nº.:185/2022 de 28/09/2022
Nome: dENiSE SoarES da VEra crUZ
Matrícula:57209308/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof francisco Nunes/irituia
Portaria Nº.:196/2022 de 28/09/2022
Nome: WaNdErlEY cordEiro MENdES
Matrícula:57210579/1 Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Maria da conceição Malheiro/irituia
Portaria Nº.:199/2022 de 28/09/2022
Nome: lUciaNa lUZ SilVa
Matrícula:57210391/1 Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Maria da conceição Malheiro/irituia
Portaria Nº.:200/2022 de 28/09/2022
Nome: raiMUNda EMilENE doS rEiS aMaral
Matrícula:57210129/1 Período:22/12/22 à 20/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Maria da conceição Malheiro/irituia
Portaria Nº.:171/2022 de 28/09/2022
Nome: Maria EliZiNETE MoUra SoUSa
Matrícula:57209962/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM luiz Gualberto Pimentel/dom Elizeu
Portaria Nº.:186/2022 de 28/09/2022
Nome: roSaNGEla SaNToS dE oliVEira
Matrícula:57209978/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof francisco Nunes/irituia
Portaria Nº.:179/2022 de 28/09/2022
Nome: raiMUNdo ValENTE NETo
Matrícula:5872898/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nicolau Neres da Silva/irituia
Portaria Nº.:187/2022 de 28/09/2022
Nome: cirlETE dE oliVEira da VEra crUZ MENdES
Matrícula:57209977/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tessalonica/irituia
Portaria Nº.:9103/2022 de 18/10/202
Nome: HEllEN dE NaZarE SilVa E SilVa
Matrícula:5890629/1 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:depto de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.:633/2022 de 13/10/2022
Nome: aNToNia ElENiZE GoMES dE aViZ
Matrícula:6045444/1 Período:22/11/22 à 21/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe luciano calderara/Viseu
Portaria Nº.:14/2022 de 01/09/2022
Nome: lo MarTiNS dE aNdradE
Matrícula:5896611/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE aureliana Monteiro/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:19/2022 de 03/10/2022
Nome: MilENa aMaNaJaS NoroNHa
Matrícula:5900231/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE aureliana Monteiro/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:533/2022 de 17/10/2022
Nome: lidiaNE aNdradE SoUSa da SilVa
Matrícula:57209609/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof oneide Souza Tavares/Maraba

Portaria Nº.:487/2022 de 17/10/2022
Nome: JaNE SiMoNE QUEiroZ lYra
Matrícula:5895818/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Santa rosa/Vigia de Nazare
Portaria Nº.:527/2022 de 17/10/2022
Nome: lUciaNE GoMES coSTa
Matrícula:5896459/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Presidente Kennedy/Vigia de Nazare
Portaria Nº.:530/2022 de 17/10/2022
Nome: ToNY PErEira MoraES
Matrícula:5896402/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Presidente Kennedy/Vigia de Nazare
Portaria Nº.:531/2022 de 17/10/2022
Nome: raiMUNdo SaNToS da SilVa
Matrícula:57211515/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Presidente Kennedy/Vigia de Nazare
Portaria Nº.:090/2022 de 17/10/2022
Nome: lUcElia adriaNa MarTiNS
Matrícula:6014343/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE anexo Prof Joaquina diamantina lemos/curuionopolis
Portaria Nº.:188/2022 de 28/09/2022
Nome:WilMa MarQUES dE SoUZa
Matrícula:57209974/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Paragominas
Portaria Nº.:191/2022 de 28/09/2022
Nome:aNToNio GENiValSo PErEira do NaSciMENTo
Matrícula:57234423/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:192/2022 de 28/09/2022
Nome:fraNciSco HENriQUE BEZErra doS SaNToS
Matrícula:57213594/1Período:20/12/22 à 18/08/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:194/2022 de 28/09/2022
Nome:NicE lUZia cordoVil doS SaNToS
Matrícula:57209973Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:195/2022 de 28/09/2022
Nome:NiNa Maria dE SoUZa criSPiM
Matrícula:312142/2Período:08/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:18ª UrE/Mãe do rio
Portaria Nº.:169/2022 de 28/09/2022
Nome:claUdEcY do aMaral SilVa
Matrícula:57209983/1Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.irmã agnes Vinequier/ipixuna do Pará
Portaria Nº.:180/2022 de 28/09/2022
Nome:VaNdErlETE da rocHa MorEira
Matrícula:57209969/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Guilherme Gabriel/Paragominas
Portaria Nº.:181/2022 de 28/09/2022
Nome:EdSoN NaSciMENTo loPES
Matrícula:57210376/1Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Padre Marino contti/Mãe do rio
Portaria Nº.:170/2022 de 28/09/2022
Nome:SilVia carMo dE alMEida
Matrícula:5490065/1Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.irmã agnes Vinequier/ipixuna do Pará
Portaria Nº.:168/2022 de 28/09/2022
Nome:aNGEla Maria riNaldi SoUZa
Matrícula:54180400/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.raimundo laureano da S.Souza/Paragominas
Portaria Nº.:172/2022 de 28/09/2022
Nome:TaNia Marcia SoUZa PraTa
Matrícula:57209982/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.luiz Gualberto Pimentel/dom Eliseu
Portaria Nº.:173/2022 de 28/09/2022
Nome:VaNUSa aMoriM GraNJEira foNSEca
Matrícula:57209970/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.luiz Gualberto Pimentel/dom Eliseu
Portaria Nº.:174/2022 de 28/09/2022
Nome:MarcElo da SilVa SoUSa
Matrícula:5532841/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.antonio Jesus de oliveira/dom Eliseu
Portaria Nº.:607/2022 de 17/10/2022
Nome:MicHEliNE da SilVa BaSToS
Matrícula:5368006/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.almirante Soares dutra/Santarém
Portaria Nº.:221/2022 de 17/10/2022
Nome:EliVaNUSa dE JESUS liMa
Matrícula:57210847/1Período:02/01/23 à 21/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof.odilia de Souza/altamira
Portaria Nº.:222/2022 de 17/10/2022
Nome:carloS EdUardo oliVEira fEliZardo
Matrícula:57210919/1Período:16/12/22 à 14/01/23Exercício:2020
Unidade:EEEM.Prof.dairce Pedrosa Torres/altamira
Portaria Nº.:220/2022 de 17/10/2022
Nome:odirlENE do Socorro carrEra BarBoSa
Matrícula:57234224/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:13ª UrE/Breves
Portaria Nº.:559/2022 de 26/09/2022
Nome: NoÉlia dE Sá rEGo
Matrícula:57210526/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. rio Tapajós/Santarém
Portaria Nº.:679/2022 de 26/09/2022
Nome:criSTiaNE do Socorro lEiTE MaGalHÃES
Matrícula:57209892/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. 28 de Janeiro/castanhal
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Portaria Nº.:209/2022 de 29/09/2022
Nome:EliSaNGEla TrZEciaK
Matrícula:5899994/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª odila de Souza/altamira
Portaria Nº.:215/2022 de 30/09/2022
Nome: rENaN SErENiSKi
Matrícula:57217509/1 Período:30/01/23 à 28/02/23Exercício:2021
Unidade:EEEM. Profª odila de Souza/altamira
Portaria Nº.:213/2022 de 30/09/2022
Nome:rENaN SErENiSKi
Matrícula: 57217509/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2019
Unidade:EEEM. Profª odila de Souza/altamira
Portaria Nº.:217/2022 de 30/09/2022
Nome:clEBSoN aNTÔNio da SilVa
Matrícula:57210825/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEM. Polivalente/altamira
Portaria Nº.:212/2022 de 30/09/2022
Nome: EliENE dE JESUS da SilVa
Matrícula:57224468/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:10ª UrE/altamira
Portaria Nº.:209/2022 de 04/10/2022
Nome: adalZiTa loPES cUNHa
Matrícula:6015476/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª odila de Souza/altamira
Portaria Nº.:211/2022 de 30/09/2022
Nome: liNdoMar carNEiro da SilVa
Matrícula: 54194075/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª odila de Souza/altamira
Portaria Nº.:214/2022 de 30/09/2022
Nome: rENaN SErENiSKi
Matrícula: 57217509/1 Período:31/12/22 à 29/01/23Exercício:2020
Unidade: EEEM. Profª odila de Souza/altamira
Portaria Nº.:210/2022 de 29/09/2022
Nome:roSaNE frEiTEiro
Matrícula:57217561/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profª odila de Souza/altamira
Portaria Nº.:282/2022 de 27/09/2022
Nome:ValfrEdo PiNTo fraNco
Matrícula:57234531/1 Período:06/12/22 à 19/01/23Exercício:2022
Unidade:13ª UrE/Breves
Portaria Nº.:285/2022 de 28/09/2022
Nome: SaNdro Marcio loPES BorGES
Matrícula:54181309/2 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Breves
Portaria Nº.:288/2022 de 28/09/2022
Nome: criSWKSoN TaVarES da coSTa
Matrícula:57215765/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Santo agostinho/Breves
Portaria Nº.:283/2022 de 28/09/2022
Nome:Márcio dE JESUS rocHa raNGEl
Matrícula:57213227/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº Gerson Peres/Breves
Portaria Nº.:289/2022 de 28/09/2022
Nome:JoSÉ alBEaN SaNToS dE liMa
Matrícula:57211167/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.:290/2022 de 28/09/2022
Nome:MarcElo SilVa TorrES
Matrícula:57211291/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Tancredo de almeida Neves/Melgaço
Portaria Nº.:287/2022 de 28/09/2022
Nome: MarciVaNE coElHo dUTra
Matrícula:5942180/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Marcílio dias/Gurupá
Portaria Nº.:286/2022 de 28/09/2022
Nome: ErNaNES PiNHEiro alVES
Matrícula: 57221022/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Nícias ribeiro/Portel
Portaria Nº.:284/2022 de 28/09/2022
Nome: alEGria MiraNda loPES
Matrícula:57211691/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:13ª UrE/Breves
Portaria Nº.:265/2022 de 12/09/2022
Nome: EMMaNUEl daMaScENo
Matrícula: 57211756/1Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Paulino de Brito/Portel
Portaria Nº.:292/2022 de 30/09/2022
Nome: PaUlo da SilVa JUNior
Matrícula:54187617/2 Período:01/01/23 à 14/02/23Exercício:2016
Unidade:EEEfM. Prado lopes/curralinho
Portaria Nº.:178/2022 de 27/09/2022
Nome: adalBErTo BarBoSa doS rEiS
Matrícula:57214145/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEM. Jorceli Silva Sestari/conceição do araguaia
Portaria Nº.:173/2022 de 21/09/2022
Nome: UdErlaNia PErEira da SilVa
Matrícula:57214136/1 Período:03/01/23 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.José Wilson Pereira leite/conceição do araguaia
Portaria Nº.:180/2022 de 30/09/2022
Nome: WESlEY alVES MoraiS
Matrícula: 54182183/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Monsenhor augusto dias de Brito/floresta do araguaia
Portaria Nº.:195/2022 de 26/09/2022
Nome:adilENE WaQUiM Maia dE SoUSa
Matrícula:5896527/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Severo alves/Brau Branco

Portaria Nº.:203/2022 de 30/09/2022
Nome: VaNdalEia diaS
Matrícula: 57214299/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí
Portaria Nº.:178/2022 de 28/09/2022
Nome: NaZiETE doS rEiS MadalENa
Matrícula:57210574/1 Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nicolau Neres da Silva/irituia
Portaria Nº.:184/2022 de 28/09/2022
Nome:aldEMir oliVEira dE HolaNda
Matrícula: 57213854/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº francisco Nunes/irituia
Portaria Nº.:185/2022 de 28/09/2022
Nome: dENiSE SoarES da VEra crUZ
Matrícula: 57209308/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº francisco Nunes/irituia
Portaria Nº.:177/2022 de 28/09/2022
Nome: Maria doS aNJoS rEiS
Matrícula:587338/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nicolau Neres da Silva/irituia
Portaria Nº.:208/2022 de 13/10/2022
Nome:MicHElE do Socorro SoUZa liMa
Matrícula:57210615/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Presidente castelo Branco/Paragominas
Portaria Nº.:204/2022 de 28/09/2022
Nome: aNiBal dE JESUS SaNToS QUEiroZ
Matrícula:5523460/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:18ª UrE/Mãe do rio
Portaria Nº.:206/2022 de13/10 /2022
Nome: Maria EliSa VoN loHrMaNN da crUZ
Matrícula:5837553/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEM. isabel amazonas/Ulianópolis
Portaria Nº.:193/2022 de 28/09/2022
Nome:GiSEli do Socorro SilVa SaMPaio
Matrícula:57210536/1 Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº Hildeberto reis/aurora do Pará
Portaria Nº.:175/2022 de 28/09/2022
Nome:adriaNa coNcEiÇÃo da SilVa
Matrícula:57209904/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Nicolau Neres da Silva/irituia
Portaria Nº.:201/2022 de 28/09/2022
Nome:Maria do PErPETUo Socorro dE oliVEira Maia
Matrícula:5739551/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Maria da conceição Malheiro/irituia
Portaria Nº.:9084/2022 de 17/10/2022
Nome:aNa cláUdia dE oliVEira BriTo SilVa
Matrícula:5901522/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM. cristo redentor/ananindeua
Portaria Nº.:9085/2022 de 17/10/2022
Nome:aliNNE caSTro dE SoUSa SaNToS
Matrícula:57227983/2Período:21/12/22 à 03/02/23Exercício:2022
Unidade:EE. Paes de carvalho/Belém
Portaria Nº.:9071/2022 de 17/10/2022
Nome: roSilENE oliVEira arcaNJo
Matrícula:57217098/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:6ª UrE/Monte alegre
Portaria Nº.:9086/2022 de 17/10/2022
Nome:JoSÉ Maria GoMES dE oliVEira
Matrícula:525936/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2020
Unidade:EEEf. fonte Viva/Belém
Portaria Nº.:9087/2022 de 17/10/2022
Nome: claYdE aNNE EVaNGEliSTa MENdES
Matrícula:57208628/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. augusto olímpio/Belém
Portaria Nº.:9088/2022 de 17/10/2022
Nome:cairo HolaNda dE SoUZa
Matrícula:311278/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2020
Unidade:EE. augusto olímpio/Belém
Portaria Nº.:9089/2022 de 17/10/2022
Nome:lENNa MoraES NEYrao BarrEiroS
Matrícula:5890755/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:UT. Profº asterio de campos/Belém
Portaria Nº.:9090/2022 de 17/10/2022
Nome: iSaBEla PoMPEU MarTiNS
Matrícula:57200379/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Eunice Weaver/icoaraci
Portaria Nº.:533/2022 de 17/10/2022
Nome:lidiaNE aNdradE SoUSa da SilVa
Matrícula:57209609/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª oneide de Souza Tavares/Marabá
Portaria Nº.:/5242022 de 14/10/2022
Nome: ENGracia Maria NoVaES MacHado BarBoSa
Matrícula:57234036/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. dom Mario de Miranda Vilas Boas/Bujaru
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:9100 /2022 de 17/10/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 008369/2022 de 22/09/2022, que con-
cedeu 45 dias de férias, no período de 18/11/2022 a 01/01/2023, a servi-
dora GiSEllE PiNHEiro foNSEca , matricula nº 57208873/1, Especialista 
em Educação, lotada na EE. augusto Meira/Belém referente ao exercício 
de 2021.

Protocolo: 865710
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 013/2021
Nº terMo: 1
claSSificaÇÃo: obra
daTa dE aSSiNaTUra: 10.12.2021
MoTiVo: Prorrogação de Vigência
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência do contrato 013/2021, por 120 
dias.
Valor do TErMo adiTiVo: xxxxxx
iNÍcio da ViGÊNcia: 13.12.2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 11.04.2022
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo – xxxxx
foNTE – xxxxx
NaTUrEZa da dESPESa – xxxxx
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 31.391.809/0001-15
NoME: alfa E oMEGa coNSTrUTora E SErViÇoS EirElli
loGradoUro: rodovia augusto Monte Negro Torre Norte, Sala 206 N,
Bairro: Parque Verde,
cEP: 66.635
cidadE: Belém
Uf: Pa
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 865698

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 52/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo e Permanente para atender ao 
curso de licenciatura em ciências Biológicas do município de Bagre - Pa, 
referente ao convênio de número T.E.d. Nº 004/2021 UEPa/SEcTET (pro-
grama forMa Pará), entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e 
Educação Profissional e Tecnológica/SECTET e a Universidade do Estado do 
Pará/UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, 
a partir do dia 19/10/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 03/11/2022
Hora: 09h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 48101.19.364.1506.8866
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0124008794 e 0324008794
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: ilma Pastana ferreira – reitora em exercício (decreto n° 35076 de 
12/08/2022)

Protocolo: 865393
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 53/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente e consumo para atender o cur-
so de Gastronomia da Universidade do Estado do Pará/UEPa.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 19/10/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 03/11/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 48101.19.364.1506.8866
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0124008794 e 0324008794
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: ilma Pastana ferreira – reitora em exercício (decreto n° 35076 de 
12/08/2022)

Protocolo: 865396

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 55/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: contratação eventual e futura de empresa especializada na pres-
tação de serviços continuados de instalação, manutenção preventiva e 
corretiva dos aparelhos de ar-condicionado tipo Split, ar condicionado de 
Janela, Sistema Vrf e Mult Split, instalados nas Unidades da UEPa, capi-
tal e interior, incluindo mão de obra especializada, com cobertura integral 
de peças de reposição, insumos e componentes genuínos dos respecti-
vos fabricantes, bem como, instalação de aparelhos de ar condicionado, 
e que possam ser adquiridos futuramente pela Universidade do Estado do 
Pará/UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: 
www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, 
a partir do dia 19/10/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 04/11/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870 e 
74201.12.571.1506.8471
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: ilma Pastana ferreira – reitora em exercício (decreto n° 35076 de 
12/08/2022)

Protocolo: 865401

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1260056
Nº da disPeNsa:  61/2022
daTa da aSSiNaTUra: 18/10/2022
ParTES/ coNTraTada: SoUZa & araUJo diSTriBUidora dE GaSES 
lTda
cNPJ: 21.728.056/0001-37
oBJETo: aquisição de material de consumo aprovado no TErMo dE coo-
PEraÇÃo TÉcNica E fiNaNcEira faPESPa/UEPa N.º 003/2021 para aten-
der ao Projeto de criação de Um laboratório das águas no PcT-Guamá, 
através da Cooperação firmada entre FAPESPA e UEPA.
ENdErEÇo: Quadra cinquenta e Seis, conjunto Paar, 25, Travessa alen-
quer, Maguari, cEP: 67.145-645, ananindeua/Pa.
Valor: r$ 8.495,71 (oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e se-
tenta e um centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 0301009326
ElEMENTo da dESPESa: 339030
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da SoUZa & araUJo diSTriBUidora dE GaSES lTda para 
aquisição de material de consumo aprovado no TErMo dE cooPEraÇÃo 
TÉcNica E fiNaNcEira faPESPa/UEPa N.º 003/2021 para atender ao Pro-
jeto de criação de Um laboratório das águas no PcT-Guamá, através da 
Cooperação firmada entre FAPESPA e UEPA, conforme especificações cons-
tantes do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e 
com fundamento legal no art. 24, XXi da lei n] 8.666/93.
Belém, 18 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 865402
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1036678
Nº da disPeNsa:  62/2022
daTa da aSSiNaTUra: 18/10/2022
ParTES/ coNTraTada: c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 29.466.322/0001-02
oBJETo: aquisição de material permanente aprovado no T.E.d. nº 
011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ES-
Tado do Pará), visando atender ao Projeto para o desenvolvimento de 
um modelo integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com 
vistas à formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da 
criação de um curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: Travessa WE 37, 11, letra a, Sala B, cidade Nova, cEP: 
67.133-295, ananindeua/Pa.
Valor: r$ 62.907,75 (sessenta e dois mil novecentos e sete reais e se-
tenta e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 0124008794
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda para aquisição de 
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material permanente aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GES-
TÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ESTado do Pará), visando atender 
ao Projeto para o desenvolvimento de um modelo integrado e inclusivo de 
gestão do esporte universitário com vistas à formulação e implementação 
de políticas públicas no âmbito da criação de um curso técnico em esporte 
no Estado do Pará, conforme especificações constantes do Termo de Re-
ferência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamentação 
legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 18 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 865404
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
ProcESSo: 2022/1115357
Nº da diSPENSa:  63/2022
daTa da aSSiNaTUra: 18/10/2022
ParTES/ coNTraTada: alliGarE JÚNior, EMPrESa JÚNior dE QUÍMi-
ca, TEcNoloGia EM aliMENToS E BioloGia da UNiVErSidadE do ES-
Tado do Pará
cNPJ: 30.625.724/0001-94
oBJETo: contratação de empresa para prestação de serviços de consul-
toria, aprovado pelo TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica E fiNaNcEira 
SEcTET/UEPa Nº 02/2022, com o objetivo de apoiar o projeto de pesquisa 
intitulado “implantação da incubadora de Empresa Mista do Baixo Tocan-
tins da Universidade do Estado do Pará – campus cametá”, atendendo as 
necessidades da Universidade do Estado do Pará.
ENdErEÇo: avenida inácio Moura, 1872, anexo campus da UEPa, São 
Benedito, cEP: 68.400-000, cametá/Pa.
Valor: r$ 34.470,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.571.1506.8701
foNTE dE rEcUrSo: 324008795
ElEMENTo da dESPESa: 339039
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da alliGarE JÚNior EMPrESa JÚNior dE QUÍMica, TEcNo-
loGia EM aliMENToS E BioloGia da UNiVErSidadE do ESTado do 
Pará para prestação de serviços de consultoria, aprovado pelo TErMo dE 
cooPEraÇÃo TÉcNica E fiNaNcEira SEcTET/UEPa Nº 02/2022, com o 
objetivo de apoiar o projeto de pesquisa intitulado “implantação da incu-
badora de Empresa Mista do Baixo Tocantins da Universidade do Estado do 
Pará – campus cametá”, atendendo as necessidades da Universidade do 
Estado do Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no 
art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 18 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 865405

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N°4329/2022, de 18 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: TEcNico a
Nome: PriScila SUElYNE BarBoSa fEiToSa SaNTiaGo
Matrícula funcional: 97571493/ 2
Valor: r$ 1.800,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 1.800,00
Portaria N°4330/2022, de 18 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: 0669004936
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4331/2022, de 18 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: aGENTE dE SErVico c
Nome: dENiSE dE NaZarE SiQUEira aNdradE
Matrícula funcional: 5073669/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339030_ r$ 3.500,00
339039_ r$ 500,00
ordenador responsável
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 865446

.

.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1314236
Portaria N° 4312/22, de 18 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) 
coordENadoria dE cEriMoNial E EVENToS, 1,5 (uma e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa, 
no período de 27/10/2022 a 28/10/2022, para organização e execução de 
cerimonial.
Protocolo: 2022/1281857
Portaria N° 4313/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) VirValENE coSTa dE MElo, id.funcional nº 
57174322/ 3, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE coNcEicao do araGUaia, 3,5 (três e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de conceição do araguaia/Pa ao município de Marabá/Pa, no 
período de 20/10/2022 a 23/10/2022, para acompanhar discentes.
Protocolo: 2022/1210644
Portaria N° 4314/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iNES TrEViSaN, id.funcional nº 487961/ 3, 
no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) caMPUS dE Bar-
carENa, 28,5 (vinte e oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
Barcarena/Pa ao município de Tucuruí/Pa, no período de 16/10/2022 a 
13/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1327127
Portaria N° 4315/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNa cHriSTiNa HorNEr SilVEira, id.funcio-
nal nº 5939992/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria 
dE adMiNiSTracao dE SErVico, 0,5 (meia) diárias, devido seu desloca-
mento de Belém/Pa ao município de Vigia/Pa, no período de 26/10/2022 a 
26/10/2022, para visita Técnica.
Protocolo: 2022/1260502
Portaria N° 4317/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Joao colarES da MoTa NETo, id.funcional nº 
54196476/ 4, na função de coordENador dE rElacoES iNTErNacio-
NaiS, lotado (a) no (a) coordENadoria dE rElacao iNTErNacioNal, 
2,5 (dois e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao muni-
cípio de Santana do capim/aurora do Pará/Pa, no período de 29/10/2022 
a 31/10/2022, para dinamização de atividades educativas.
Protocolo: 2022/1057616
Portaria N° 4318/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNa da coNcEicao oliVEira, id.funcional 
nº 491993/ 2, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 1,5 (uma e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Muaná/Pa, no período de 
27/08/2022 a 28/08/2022, para realizar abertura de projeto.
Protocolo: 2022/1231931
Portaria N° 4319/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) SaMUEl PErEira caMPoS, id.funcional nº 
57193264/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE liNGUa E liTEraTUra, 27,5 (vinte e sete e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de São Miguel do Gua-
má/Pa, no período de 31/10/2022 a 27/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1290687
Portaria N° 4320/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) alEX oGaraNYa oToBo, id.funcional nº 
5813158/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 6 (seis) diárias, devido seu des-
locamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 
07/11/2022 a 22/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1323465
Portaria N° 4322/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lariSSa dE NaZarE carValHo dE aViZ, id.
funcional nº 5952717/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, 3,5 (três e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/Pa, 
no período de 23/11/2022 a 26/11/2022, para executar projeto.
Protocolo: 2022/1293773
Portaria N° 4323/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JofrE JacoB da SilVa frEiTaS, id.funcional 
nº 5041201/ 2, no cargo de ProfESSor TiTUlar, lotado (a) no (a) Pro 
rEiToria dE PESQUiSa E PoS GradUacao, 4,5 (quatro e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de aracaju/Se, no pe-
ríodo de 15/11/2022 a 19/11/2022, para participar de evento.
Protocolo: 2022/1200374
Portaria N° 4324/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JEroNiMo caValcaNTE daNTaS da SilVa, 
id.funcional nº 5914183/ 3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lota-
do (a) no (a) caMPUS dE coNcEicao do araGUaia, 26,5 (vinte e seis 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de conceição do araguaia/Pa 
ao município de São Miguel do Guamá/Pa, no período de 02/10/2022 a 
28/10/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1318977
Portaria N° 4325/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/ 1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE caMETa, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu desloca-
mento de cametá/Pa ao município de limoeiro do ajuru/Pa, no período de 
17/10/2022 a 19/10/2022, para execução de projeto.
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Protocolo: 2022/1318977
Portaria N° 4326/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/ 1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamen-
to de cametá/Pa ao município de Baião/Pa, no período de 20/10/2022 a 
22/10/2022, para execução de projeto.
Protocolo: 2022/1318977
Portaria N° 4327/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/ 1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de cametá/Pa ao município de Mocajuba/Pa, no período de 24/10/2022 a 
26/10/2022, para execução de projeto.
Protocolo: 2022/1318977
Portaria N° 4328/22, de 18 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/ 1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE caMETa,2,5 (duas e meia) diárias, devido seu desloca-
mento de cametá/Pa ao município de oeiras do Pará/Pa, no período de 
27/10/2022 a 29/10/2022, para execução de projeto.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 865403

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 110/2022-UePa
editaL iNterNo Para seLeÇÃo de disceNtes Para o Pro-
GraMa iNstitUcioNaL de residÊNcia PedaGÓGica / rP 
UePa - 2022
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Graduação, tor-
na pública a realização de inscrições para a seleção de discentes dos cur-
sos de licenciatura da Universidade do Estado do Pará, para composi-
ção do Programa institucional de Bolsas de residência Pedagógica.
as inscrições serão realizadas no período de 19 a 24/10/2022.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 18 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 865244
eXtrato do editaL Nº 109/2022 - UePa
seLeÇÃo eXterNa de ProFessores PrecePtores Para o Pro-
GraMa iNstitUcioNaL de residÊNcia PedaGÓGica - UePa
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Graduação, 
torna pública a seleção de docentes da Educação Básica, conforme Edi-
tal n.º 024/2022 da coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (capes) e edital nº 053/2022 da Universidade do Estado do Pará- 
UEPa. Serão selecionados professores das redes públicas que aderiram 
ao Programa de residência Pedagógica (PrP), lotados em escolas indica-
das pelas secretarias de educação como participantes do Programa e lo-
calizadas nos municípios que tiveram projetos homologados pela UEPa.
as inscrições serão realizadas no período de 19 a 24/10/2022.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 18 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 865242
eXtrato editaL Nº 107/2022 – UePa
seLeÇÃo de BoLsistas sUPerVisores do ProGraMa iNstitU-
cioNaL de BoLsa de iNiciaÇÃo À docÊNcia – PiBid/caPes
a Pró-reitoria de Graduação, em convênio com o Programa institucional de 
Bolsa de iniciação à docência (PiBid) da caPES, torna pública a realização 
de seleção para admissão de professores em efetivo exercício nas discipli-
nas de Biologia, Física, Química, Matemática, Educação Física, Geografia, 
História e Pedagogia nas Escolas Públicas federais, Estaduais e Municipais 
conveniadas para participarem como Supervisores do Projeto institucio-
nal aprovado junto ao Programa institucional de Bolsa de iniciação à do-
cência (PiBid), vinculado à coordenação de aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (caPES).
Período de solicitação de inscrição: 19 a 24/10/2022
Maiores informações: Telefone : (91) 3299-2201 E-mail: pibid@uepa.br
o edital na íntegra está disponível no site www.uepa.br
Belém, 18 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará-Em Exercício

Protocolo: 865229
eXtrato editaL Nº 108/2022 – UePa
Processo seLetiVo de BoLsas Para o ProGraMa iNstitU-
cioNaL de BoLsas de iNiciaÇÃo À docÊNcia – PiBid/caPes
a Pró-reitoria de Graduação, em convênio com o Programa institucional de 
Bolsa de iniciação à docência (PiBid) da caPES, informa que estarão aber-
tas as inscrições para a seleção de 120 Bolsas para estudantes dos cursos 
de licenciatura da Universidade do Estado do Pará dos campi tendo em 
vista o desenvolvimento do Projeto institucional aprovado junto ao Pro-
grama institucional de Bolsa de iniciação à docência (PiBid), vincula-
do à coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (caPES).
Período de solicitação de inscrição: 19 a 24/10/2022

Maiores informações: Telefone : (91) 3299-2201 E-mail: pibid@uepa.br
o edital na íntegra está disponível no site www.uepa.br
Belém, 18 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará-Em Exercício

Protocolo: 865231

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 28/2018/seaster
Diário Oficial nº 35.100, de 01 setembro de 2022
Protocolo nº 846968
onde se lê: Vigência: 01/01/2022 à 31/03/2022
Leia-se: Processo nº Vigência: 28/08/2022 à 27/07/2023

Protocolo: 865318
errata
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2019/seaster
Processo nº 2021/495143
Diário Oficial nº 35.111 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
Número de Protocolo: 850632
onde se lê: vigência 12/08/2022 à 11/09/2022
Leia-se: Vigência: Vigência 12/08/2022 à 08/11/2022

Protocolo: 865554

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1474/2022 – 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/ 1281874
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 500,00 (Quinhen-
tos reais), em favor do (a) Servidor (a), alex Moraes damasceno, cPf: 
675.533.112-00, para o Evento em alusão ao outubro rosa que acontece-
rá no dia 20/10/2022 na secretaria de assitencia social trabalho emprego 
e renda.
43101- 08.122.1297.8338 0101 189.517 3390 30
dESPESa: : 339030 r$ 500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 865786

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1475/2022 – 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 2022/1192126
rESolVE:
autorizar o pagamento de 1 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Silvana Teixeira da Silva, mat. 5946584/1, cargo GErENTE, rúbia celes-
te Pinto de Sousa, Mat.54194547/1, cargo aSSiSTENTE Social, aman-
da Santos da Silva, Mat. 5918436/3, cargo TÉcNico dE EdificaÇÕES 
e Gilberto Barreto de oliveira, Mat. 3206270, cargo arQUiTETo, que se 
deslocarão para o Município de Marituba/Pa e ananindeua/Pa, no período 
de 17/10 a 19/10/2022, para visita ao Usuários cadastrados no Programa 
SUa caSa.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.242.1505.8861 – 0107006357 269.049 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1
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Portaria Nº 1473/2022 – 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 2022/1305068
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Karla GaBriEllY SardiNHa SaNToS, cargo: coordenador, MaT. 
5948114-1, MarlENE do Socorro corrEa MoNTEiro, assistente So-
cial, MaT. 54192686/1, que se deslocarão para o Município de Santarém/
Pa, no período de 06/11 a 11/11/2022, para Participar, na condição de 
conselheira/Palestrante, do evento “Encontro regional de formação da Po-
lítica Pública sobre drogas”.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0107006357 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1472/2022 – 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 2022/1309994
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Manoel alberto leitão dantas, Mat. 57191420/2, cargo Gerente, Zeno Me-
nezes Dias, Mat. 3542679/1, Cargo Técnico em Edificações, que se des-
locarão para os Municípios de Ulianópolis/Pa, Marabá/Pa no período de 
24/10 a 29/10/2022, para elaboração do boletim de mediação na obra de 
finalização da construção da cozinha de ULIANÓPÓLIS (Processo Lic. PAE 
N°2022/783045). Vistoria Técnica no aBriGo dE MUlHErES dE MaraBá 
para atender a Notificação di MMPA-3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMI-
Nal dE MaraBá PaE Nº 2022/89490.
Classificação Orçamentária:
08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 865784

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1470/2022 – 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 2022/1315085
rESolVE:
TraNSfErir as férias da servidora lYliaN JEaNETTE dE oliVEira diaS, 
matricula 116289/ 2, concedida pela portaria 1406 /2022 – SEaSTEr de 
03/10/2022, de 07/11/2022 a 06/12/2022 para 02/01/2023 a 31/01/23.
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 1464 de 17 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSE MariValdo da coNcEiÇÃo, Matrí-
cula: 6320703, cargo, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, loTado na cQP 
dQPE, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) raoNi raYol TorrES, 
Matrícula: 5946866-1, , cargo de GErENTE dE ProJEToS, lotado(a) na 
dQPE, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 78/2022, 
celebrado com a Empresa, coNSTrUTora E TraNSPorTES GoNÇalVES 
EIRELI, cujo objeto é a aquisição de Maquinários, a fim de atender a de-
manda do convênio MTE/SENaES nº 89/2012 – SicoNV nº. 778652/2012, 
relacionado ao Projeto Pró-catador, conforme anexo i do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº 24/2022 - SEaSTEr

Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda- SEaSTEr
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1461 de 17 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), raoNi raYol TorEES, Matrícula: 
59468661-1, cargo, GErENTE dE ProJEToS, loTado na GErENcia 
dQPE, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) lariSSa PiNTo PoNTE, 
Matrícula: 5938078-2, , cargo de GErENTE, lotado(a) na dQPE, para atuar 
como suplente do contrato administrativo n° 80/2022, celebrado com a 
Empresa, K.c.r iNdUSTria E coMErcio dE EQUiP EirEli, cujo objeto é 
aquisição de Maquinários, a fim de atender a demanda do Convênio MTE/
SENaES nº 89/2012 – SicoNV nº. 778652/2012, relacionado ao Projeto 
Pró-catador, conforme anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 24/2022 
- SEaSTEr
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações
correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda- SEaSTEr
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1460 de 17 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSE MariValdo da coNcEiÇÃo, Matrí-
cula: 6320703, cargo, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, loTado na dQPE, 
para atuar como Titular e o(a) servidor(a) lariSSa PiNTo PoNTE, Matrícu-
la: 5938078-2, , cargo de TGErENTE, lotado(a) na dQPE, para atuar como
suplente do contrato administrativo n° 77/2022, celebrado com a Empre-
sa, radar coM dE ProdUToS Para SaÚdE E SErViÇoS EirEli, cujo o 
presente contrato tem como objeto a aquisição de Maquinários, a fim de 
atender a demanda do convênio MTE/SENaES nº 89/2012 – SicoNV nº.
778652/2012, relacionado ao Projeto Pró-catador, conforme anexo i do 
Edital do Pregão Eletrônico Nº 24/2022 - SEaSTEr
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações
correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda- SEaSTEr
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1463 de 17 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSE MariValdo da coNcEiÇÃo, Matrí-
cula: 6320703, cargo, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, loTado na cQP 
dQPE, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) lariSSa PiNTo PoNTE, 
Matrícula: 5938078/2, , cargo de GErENTE, lotado(a) na dQPE, para atuar
como suplente do contrato administrativo n° 79/2022, celebrado com a 
Empresa, rEGioNal coMErcio dE PEÇaS EirEli, cujo objeto é a aquisi-
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ção de Maquinários, a fim de atender a demanda do Convênio MTE/SENAES 
nº 89/2012 – SicoNV nº. 778652/2012, relacionado ao Projeto Pró-cata-
dor, conforme anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 24/2022 - SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda- SEaSTEr
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1462 de 17 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), lariSSa PiNTo PoNTE, Matrícula: 
5938078-2, cargo, GErENTE, loTado na GErENcia dQPE, para atuar 
como Titular e o(a) servidor(a) SilVia rEiS da SilVa, Matrícula: 5921067, 
, cargo de coordENodora/ na cEES, para atuar como suplente do con-
trato administrativo n° 81/2022, celebrado com a Empresa, ÉGidE – co-
MErcio dE VESTUario E ElETrodoMESTico lTda, cujo objeto a aqui-
sição de Maquinários, a fim de atender a demanda do Convênio MTE/
SENaES nº 89/2012 – SicoNV nº. 778652/2012, relacionado ao Projeto 
Pró-catador, conforme anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 24/2022 
- SEaSTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda- SEaSTEr
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1466 de 17 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), lEoMarQUES crUZ doS SaNToS, Ma-
trícula: 57192819/1, cargo, aSSiSTENTE adMiNiSTaTiVo na GErENcia 
dTE, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) Maria da coNcEiÇÃo 
Mira caValEro MoNTEiro, Matrícula: 54180226/2, , cargo de TEcNico 
EM GESTÃo PUBlica, lotado(a) na DQPE-Diretoria de Qualificação Profis-
sional e Emprededorismo, para atuar como suplente do contrato admi-
nistrativo n° 63/2022, celebrado com a Empresa, coSTa BraVa ParTi-
ciPaÇÕES lTda, cujo objeto é a locação de imóvel urbano localizado na 
avenida Padre Eutíquio nº 1300 e 1308, bairro Batista campos, em Belém/
PA, objeto de matricula nº 20.668, 1º Oficio de Registro de Imóvel Cleo-
mar carneiro de Moura da comarca de Belém, para abrigar as instalações 
da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
– SEaSTEr, para funcionamento e acomodação da Secretaria adjunta de 
Trabalho emprego e renda e estruturas administrativas, conforme especifi-
cação contida no processo Administrativo nº 2022/223074, na justificativa 
de dispensa de licitação, no laudo de avaliação expedido pela SEdoP e na
proposta do locador, independentemente de transcrição.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda- SEaSTEr
Matrícula 599620/1

Protocolo: 865782
descoNsiderar, a publicação de 13 de setembro de 2022, publicação 
no doE N° 35.113, sob o protocolo nº 851275, referente a errata do 4º Ter-
mo aditivo do contrato nº 11/2019, processo nº 2021/495143, onde se: 
12/08/2022 a 11/09/2022 -Leia-se: Vigência 12/08/2022 a 11/10/2022.

Protocolo: 865564

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 923 de 11 de outubro de 2022-coNcEdEr 02(anos) 
de licença para tratar de interesse particular, a servidora  rosiane Go-
mes Jucá, cargo: monitor; mat.: 54189683/1, período de 30. 09.22 
a.28.09.24,.Sem remuneração
Portaria Nº. 924  de 11 de outubro de 2022-dESiGNar: Bruno  
roberto dos Santos Jacob, cargo:agente administrativo, mat:80845168/1 
para responder pela Gerência de Zeladoria e Transporte-GZET na ausên-
cia da titular :Tatiane cristina Pinheiro de oliveira, mat:5948714/1,  fun-
ção:assessor ii, por motivo de gozo de férias no período de 07.02.22 a 
08.03.22 com ônus para administração
Portaria Nº. 927  de 11 de outubro de 2022-dESiGNar: Marcelo 
Wendell costa da Silva , cargo:agente administrativo, mat:57173851/1 
para responder pela Gerência financeira-GfiN  na ausência do titular: fá-
bio andrey Santosi da Silva, mat:57211975/1,  função:Gerente financeiro, 
por motivo de gozo de férias no período de 17.10.22 a 31.10.22 com ônus 
para administração
Portaria nº  930 de 11 de  outubro de 2022-conceder licença Saúde as 
servidoras abaixo:

 NoMe   carGo   Mat LaUdo  PerÍodo dias

Waldenice Morais Garcia assistente 
Social 55586439/1 93804 10.08.22 a 08.09.22   30

Marinaldo lobato Viana Monitot 54188702/2 94026 07.07.22 a 23.09.22   79

luiz celso da Silva-Presidente faSEPa
Protocolo: 865192

Portaria Nº 945/2022-GaB/ Pres 
BeLÉM, 18 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021, a contar de 
30.04.2021 e no art. 199 da lei nº 5.810/94 e seguintes. considerando 
o memorando nº 994/2020 – SEc/adM de 07/11/2019, Parecer Jurídi-
co nº 023/2020 - ProJUr de 28/01/2020, despachos do Presidente de 
30.01.2020, da aSPad de 13/10/2022 e do então Presidente da faSE-
Pa, de 17/10/2022; r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro no 
art. 199, a instauração da Sindicância Punitiva nº 35/2022 (Processo nº 
2020/14008), a fim de apurar provável conduta irregular de servidor da 
Unidade de Benevides no dia 04.11.2019. art. 2º. dESiGNar com base 
no art. 205, que os servidores arlENE BriTo dE MoraES, matrícula nº 
54195579/1, JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS, matrícula nº 55586393/1 
e flaVio aUGUSTo MoraiS do carMo, matrícula nº 54197129/1, todos 
lotados neste Órgão, os quais sob a Presidência da primeira procedam às 
apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr com base no art. 201, 
o prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão designada conclua esta 
apuração e apresente relatório conclusivo. art.4º. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 946/2022-GaB/ Pres
BeLÉM, 18 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021, a contar 
de 30.04.2021 e no art. 199 da lei nº 5.810/94 e seguintes. conside-
rando o memorando nº 109/2020 – cSEM/adM de 11/03/2020, Parecer 
Jurídico nº 082/2020 - ProJUr de 09/04/2020, despachos do Presidente 
de 13.04.2020, da aSPad de 13/10/2022 e do então Presidente da fa-
SEPa, de 17/10/2022; r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro 
no art. 199, a instauração da Sindicância Punitiva nº 36/2022 (Processo 
nº 2020/274329), a fim de apurar provável conduta irregular de servi-
dor da Unidade do cSEM referente à fuga de dois socioeducandos no dia 
08.03.2020. art. 2º. dESiGNar com base no art. 205, que os servidores 
arlENE BriTo dE MoraES, matrícula nº 54195579/1, flaVio aUGUSTo 
MoraiS do carMo, matrícula nº 54197129/ 1 e JaQUEliNE coUTiNHo 
MarTiNS, matrícula nº 55586393/1, todos lotados neste Órgão, os quais 
sob a Presidência da primeira procedam às apurações do fato suscitado; 
art. 3º. coNcEdEr com base no art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para 
que a comissão designada conclua esta apuração e apresente relatório 
conclusivo. art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA 
E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 865563
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Portaria nº 943/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 17 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 10/2022-cPad-1 de 11/10/2022 e os despachos da coordenação 
da aSPad de 11/10/2022 e do Presidente da faSEPa de 13/10/2022;rE-
SolVE:art. 1º. dESiGNar que a servidora francimar Soares franco, 
matrícula nº 3198901/1 substitua a servidora Marcilene do Socorro Paz 
Moraes, matrícula nº 54197126/1, membro desta comissão, nos atos apu-
ratórios do Processo administrativo disciplinar/Pad nº 18/2022 (Processo 
nº 2018/518164), a partir de 17/10/2022, haja vista que esta servidora 
estará em gozo de férias no período de 17/10 a 15/11/2022;art. 2º. Esta 
Portaria entra em vigor com data retroativa a 17/10/2022, com sua pu-
blicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.
Portaria nº 944/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 17 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 13/2022-cPad-1 de 11/10/2022 e os despachos da coordenação 
da aSPad de 11/10/2022 e do Presidente da faSEPa de 13/10/2022;rE-
SolVE:art. 1º. dESiGNar que a servidora francimar Soares franco, 
matrícula nº 3198901/1, substitua a servidora Marcilene do Socorro Paz 
Moraes, matrícula nº 54197126/1, membro desta comissão, nos atos apu-
ratórios do Processo administrativo disciplinar/Pad nº 20/2022 (Processo 
nº 2018/518193), a partir de 17/10/2022, haja vista que esta servidora 
estará em gozo de férias no período de 17/10 a 15/11/2022;art. 2º. Esta 
Portaria entra em vigor com data retroativa a 17/10/2022, com sua pu-
blicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 947/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 18 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo 
do Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Gover-
namental de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a 
contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.conside-
rando o Memorando n° 68/2015-GPc de 27/10/2015, o Parecer Jurídico 
nº 806/2015-ProJUr de 24/11/2015, o despacho do então Presidente 
da faSEPa de 25/11/2015, o Parecer Jurídico nº 081/2017-ProJUr de 
16/01/2017, os despachos da coordenadora da aSPad de 13/10/2022 e 
do Presidente da faSEPa de 17/10/2022;r E S o l V E:art. 1º. dETEr-
MiNar, com fulcro no art. 199, a instauração do Processo administrativo 
Disciplinar/PAD nº 31/2022 (Processo nº 2018/518446), a fim de apurar 
a não apresentação de prestação de contas de recursos na forma de su-
primento de fundos e de diária, por ex-servidores desta fundação;art. 2º. 
dESiGNar, com base no art. 205, que as servidoras fraNciMar SoarES 
fraNco, matrícula nº 3198901/1, PaUla daNiElE BaSToS liNS, matrí-
cula nº 5896647/1 e iZaBEla QUarESMa dE SiQUEira rocHa, matrícula 
nº 54194855/1, todas lotadas neste Órgão, que sob a Presidência da pri-
meira, procedam à apuração do fato suscitado;art. 3º. coNcEdEr, com 
base no parágrafo único do art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para 
que a comissão Processante conclua a supracitada apuração e apresente 
relatório conclusivo;art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.

Protocolo: 865550

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
35- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 448/2020
ParTES: faSEPa E ElaNE criSTiNa fErrEira dE oliVEira
MaTricUla: 5906589/ 3
carGo: Monitor
loTaÇÃo: cSEBa
adMiSSÃo: 05.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 14.09.2022
34- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 446/2020
ParTES: faSEPa E roBErTo riBEiro MacHado
MaTricUla: 5937385/ 2
carGo: Monitor
loTaÇÃo: cSEBa
adMiSSÃo: 05.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 14.09.2022
33- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 445/2020
ParTES: faSEPa E clEBEr caMPoS corrEa
MaTricUla: 5431093/ 314.09.2022
carGo: Monitor
loTaÇÃo: cSEBa
adMiSSÃo: 05.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 14.09.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 865354

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 735/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 17 de aGosto de 2022.
onde se lê: “...Memorando nº 06/2022-cPad-2...”
Leia-se: “...Memorando nº 06/2022-cPad-1...”
onde se lê: “...francimar Soares franco, matrícula nº5896647/1...”
Leia-se: “...francimar Soares franco, matrícula nº 3198901/1...”
errata da Portaria Nº 737/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 17 de aGosto de 2022.
onde se lê: “...Memorando nº 06/2022-cPad-2...”
Leia-se: “...Memorando nº 06/2022-cPad-1...”
onde se lê: “...francimar Soares franco, matrícula nº5896647/1...”
Leia-se: “...francimar Soares franco, matrícula nº 3198901/1...”
errata da Portaria Nº 738/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 17 de aGosto de 2022.
onde se lê: “...francimar Soares franco, matrícula nº5896647/1...”
Leia-se: “...francimar Soares franco, matrícula nº 3198901/1...”

Protocolo: 865221

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 31/2022-FasePa; PrEGÃo ElE-
TrÔNico N°11/2022; ProcESSo Nº 2022/610751; ParEcEr JUrÍdico 
Nº 206/2022-ProJUr.
objeto: contratação de empresa para fornecimento de MESaS E cadEiraS 
PláSTicaS, para atender as necessidades das Unidades operacionais da 
faSEPa de Belém e região Metropolitana, Marabá e Santarém.
o Valor global contratado importa em: r$ 28.710,00 (vinte e oito mil, 
setecentos e dez reais).
assinatura: 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 à 16/10/2023.
Gestão/Unidade; 68201; fonte: 0101; Programa de Trabalho 08.122.1297.
8338/08.243.1505.8392/ 08.243.1505.8393/ 08.243.1505.8393; Elemen-
to de despesa: 339030.
contratado: laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETrÔ-
NicoS lTda-ME, estabelecida na rod. augusto Montenegro, conj. Magua-
ri al. 07 Nº 49 – cEP: 66.083-067, Belém – Pa, inscrita no cNPJ nº : 
11.235.712/0001-06. ordenador: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da 
faSEPa.

Protocolo: 865457
coNtrato adMiNistratiVo Nº 29/2022-FasePa; diSPENSa dE 
liciTaÇÃo N°05/2022; ProcESSo Nº 2021/353189; ParEcEr JUrÍdico 
310/2022-ProJUr.
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, com a finalidade exclusiva de fun-
cionamento da unidade de atendimento socioeducativa para execução do 
“programa de semiliberdade”, da locatária, previsto no art.120 do Eca, 
denominada centro de atendimento socioeducativo de semiliberdade mas-
culino – caS ii.
o valor do aluguel mensal é de r$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos 
reais), perfazendo o valor total de r$ 388.800,00 (Trezentos e oitenta e 
oito mil e oitocentos reais).
assinatura: 11/10/2022. Vigência: 11/10/2022 à 10/10/2024.
Unidade orçamentária: 68201 / Programa de Trabalho: 08.243.1505.8392 
/ Natureza da despesa: 339039 / fonte de recursos: 0101.
contratado: NHP NEGÓcioS iMoBiliárioS, pessoa jurídica de direi-
to privado, inscrita no cNPJ N° 33.614.416/0001-59, estabelecida na 
rod. Br-316, Km 18, Bairro Bela Vista, Município de Marituba/ Pa, cEP: 
667.200.000. ordenador: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 865218

.

.

diÁria
.

Portaria  546– do dia 17 /10/2022
oBJETiVo : realizar cobertura das atividades que serão realizadas no 
ciaM MaraBá (Proc.  1316744/2022-Mem.76/2022-GaB)
SErVidor: carloS WilliaMES liMa dE SoUZa
carGo: MoNiTor- MaTrÍcUla Nº 5963807/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo :MaraBá/Pa
PErÍodo da ViaGEM – 16 a 23/10/2022 - diaria –7,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 865478
Portaria: 547- do dia 17/10/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando, cus-
todiado no ciaM BElÉM (Proc.1316025/2022-Mem 828/2022)
SErVidora: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla : 97571506/ 2
SErVidor : Marcio alVES doS SaNToS
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 54193986/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : coNcÓrdia do Pará/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 19/10/2022  -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 865488
Portaria nº 551, de 18 de outubro de 2022.
Processo nº 1316060/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos termos do 
processo.
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oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: BraGaNÇa/Pa.
PErÍodo: 20/10/2022 a 21/10/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 97571506/2, MarÍlia fraNÇa oliVEira, PSicÓloGa, 
Matricula 5956683/1, e WilSoN SoarES doS SaNToS, MoToriSTa, Ma-
tricula 8401143/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 865495
Portaria: 548- do dia 17/10/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais de consumo no ciaM MaraBa 
(Proc. 1298481 /2022-Mem 187/2022-GalMoX)
SErVidor: JoSE carloS MaToS do PaTrociNio
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5927323/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : MaraBá/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 30/09 a 01/10/2022  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 865496
Portaria nº 552, de 18 de outubro de 2022.
Processo nº 1321103/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA I (CJM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dESTiNo: BrEVES/Pa.
PErÍodo: 18/10/2022 a 21/10/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: Naiara criSTiNa PaZ HENriQUE, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 70096693/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 865510
Portaria nº 553, de 18 de outubro de 2022.
Processo nº 1312669/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do pro-
cesso.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caPiTÃo do PoÇo/Pa.
PErÍodo: 03/11/2022 a 04/11/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 57206501/1, e rUBENS JÚNior MoraiS GoMES, Mo-
ToriSTa, Matricula 5962847/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 865532
Portaria nº 555, de 18 de outubro de 2022.
Processo nº 1326473/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos termos do 
processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: ToMÉ-aÇÚ/Pa.
PErÍodo: 15/10/2022 a 15/10/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 97571506/2, e JacKSoN aMoraS alVES, MoToriSTa, 
Matricula 5825067/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 865552
Portaria nº 554, de 18 de outubro de 2022.
Processo nº 1317765/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa
dESTiNo: GarrafÃo do NorTE/Pa.
PErÍodo: 19/10/2022 a 20/10/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: BrENda fErNaNdES SaNToS, PSicÓloGa, Matricula 
8005713/1, e WElliNGToN GENTil TEiXEira, MoToriSTa, Matricula 
5962817/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 865542
Portaria: 549- do dia 17/10/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de Socioeducando cus-
todiado na NoVa SEMi (Proc. 1318847/2022-Mem 321/2022)
SErVidor: adilSoN ModESTo fEliX
carGo: PSicÓloGo -  MaTricUla: 5956687/ 1
SErVidor : adailToN da SilVa MoUra
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 54190310/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : MoJU/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 17/10/2022  -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 865537
Portaria: 550 - do dia 17/10/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado na UaSE aNaNiNdEUa i-cJM (Proc. 1317405/2022-Mem 197/2022)
SErVidora: caMila dE MiraNda MEdiNa
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 5956507/ 1
SErVidor : Marcio alVES doS SaNToS
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 54193986/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo:BarcarENa/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 25/10/2022 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 865566

.

.

FÉrias
.

Portaria N°938/2022-daF/GrH de 17 de outubro de 2022
coNcEdEr, de acordo com o art.74 da lei 5.810, de 24.01.94, 30(trinta) 
dias de férias consecutivos,
aos servidores abaixo relacionados:

adao lennon de Sousa feitosa 21/22 01/12/2022 30/12/2022
adriana cristina almeida duarte 21/22 01/12/2022 30/12/2022

adriana Santos da Silva 21/22 05/12/2022 03/01/2023
alessandra das Graças cardoso de oliveira 21/22 05/12/2022 03/01/2023

alessandra Melrilyn de oliveira 21/22 01/12/2022 30/12/2022
alessandra rezende de araujo Miranda 20/21 19/12/2022 17/01/2023

alexandre de freitas correa 21/22 01/12/2022 30/12/2022
allan assis de andrade 21/22 15/12/2022 13/01/2023

ana amélia oliveira coelho dos Santos 21/22 01/12/2022 30/12/2022
ana cristina de frança chaves 21/22 02/12/2022 31/12/2022

ana larissa Silva fonseca 21/22 16/12/2022 14/01/2023
ana lúcia Peixoto ripardo 21/22 01/12/2022 30/12/2022
ana Paula Martins de lima 21/22 12/12/2022 10/01/2023

andersem clayton Jati da costa 21/22 01/12/2022 30/12/2022
anderson coelho da Silva 21/22 16/12/2022 14/01/2023

andrelina da luz dias  21/22 26/12/2022 09/01/2023
antonio Vicente ramalho da Silva 21/22 05/12/2022 03/01/2023

augusto Mauro Monte Brito 21/22 14/12/2022 12/01/2023
Brauseli Vieira de Sousa 21/22 15/12/2022 13/01/2023

Bruna costa Santos 21/22 06/12/2022 04/01/2023
Bruno ricardo de Souza Vasconcelos 21/22 15/12/2022 13/01/2023

claudomiro da Gama e Gama 21/22 02/12/2022 31/12/2022
clayson rubens dantas Queiroz 21/22 01/12/2022 30/12/2022
constância da rocha alcântara 21/22 15/12/2022 13/01/2023

cristophe riker Pinheiro 21/22 01/12/2022 30/12/2022
dalva Maria Saraiva ferreira 21/22 05/12/2022 03/01/2023

daniela de Jesus Mota Yasunaga 21/22 05/12/2022 03/01/2023
diego Neves cardoso 21/22 01/12/2022 30/12/2022

dulcilene oliveira ribeiro 20/21 01/12/2022 30/12/2022
dulcirene ferreira da Silva 21/22 05/12/2022 03/01/2023
Edilzet da Silva de  Moraes 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Edna Maria ribeiro Batista 21/22 05/12/2022 03/01/2023
Eliane cristina lima Silva 21/22 04/12/2022 02/01/2023
Eliane de oliveira Souza 21/22 15/12/2022 13/01/2023

Elta conceição Paes igarashi 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Elza lucia lima dos Prazeres 21/22 17/12/2022 15/01/2023

Emiliana cangussu reis 20/21 12/12/2022 10/01/2023
Emmanoel Henrique Guimaraes  dos Santos 21/22 19/12/2022 17/01/2023

Erivan das Virgens ferreira 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Euriclides antonia Sales Moreira 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Everaldo costa Vasconcelo 21/22 01/12/2022 30/12/2022
fabiane da cruz Brandão 21/22 01/12/2022 30/12/2022

felipe de almeida Guimaraes 21/22 15/12/2022 13/01/2023
flavio Elias Neves Quemel 21/22 15/12/2022 13/01/2023

francely Melo Moreira 21/22 01/12/2022 30/12/2022
francisca lima Sousa 21/22 05/12/2022 03/01/2023

francisco Basilio dos Santos 21/22 01/12/2022 30/12/2022
francisco dos Santos Silva 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Geova Santos Balduino 21/22 06/12/2022 04/01/2023
Geovana Galvao Pereira 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Geraldo Benchimol ramalho 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Gerlane Mota dos Santos 21/22 01/12/2022 30/12/2022

Gerson carlos Silva do rosario 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Gilson da Silva duarte 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Glenda de fatima Moura Barroso 21/22 10/12/2022 08/01/2023
Helen Hanriete Trindade de oliveira 21/22 02/12/2022 31/12/2022

Herundina Sidônio Gomes 20/21 16/12/2022 14/01/2023
Hilton Salomão Martins Maciel 21/22 05/12/2022 03/01/2023
Hudson luiz Mendes amaral 21/22 01/12/2022 30/12/2022

iker Michaelis ferreira Santa Brigida 21/22 05/12/2012 03/01/2023

iranildo da Silva ramos 21/22 01/12/2022 30/12/2022

isaias Silva Pires 21/22 05/12/2022 03/01/2023

isani de Jesus amorim costa 21/22 16/12/2022 14/01/2023
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ivanilda Espindola costa 21/22 01/12/2022 30/12/2022
izabel cristina Tavares da Silva 21/22 17/12/2022 15/01/2023

izabela Quaresma de Siqueira rocha 20/21 15/12/2022 13/01/2023
Jane cavalcante de almeida 18/19 15/12/2022 13/01/2023
Jane Garete Saraiva Teixeira 21/22 12/12/2022 10/01/2023

Jannice ramos cancio 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Jenniffer Pamella Balan 21/22 19/12/2022 17/01/2023

João Herculano Batista de azevedo 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Jocidelma ada Barra lima Pinto 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Joice de Jesus ferreira e Silva 21/22 05/12/2022 03/01/2023

jorge Benedito trindade da cruz 21/22 05/12/2022 03/01/2023
Jorge carvalho dos Santos 20/21 05/12/2022 03/01/2023

Jorge José dos Santos 21/22 06/12/2022 04/01/2023
Jorge luis de Sousa Barbosa 21/22 13/12/2022 11/01/2023
Jose andre Miranda de Sá 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Jose carlos Matos do Patrocinio 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Jose carlos Simoes da Silva 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Jose Henrique Silva de oliveira 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Jose Marcos ferreira 21/22 10/12/2022 08/01/2023

Jose Maria da Silva correa 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Jose Maria lima do Nascimento 21/22 16/12/2022 14/01/2023
José reinaldo da costa Monte 21/22 16/12/2022 30/12/2022
Jose reinaldo dias Bata Sa 21/22 01/12/2022 30/12/2022

Jose Silva Santos 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Josué rua ferreira 21/22 01/12/2022 30/12/2022

Juscelino rodrigues Pereira 21/22 05/12/2022 03/01/2023
Klarc Pastana de Souza 21/22 12/12/2022 10/01/2023

Kleber rodrigo da costa cunha 20/21 15/12/2022 13/01/2023
laurijane Monteiro Monteiro 20/21 26/12/2022 24/01/2023

levimar da costa ferreira alves 21/22 05/12/2022 03/01/2023
lone Elaine da Silva Santos  Pinto 20/21 16/12/2022 14/01/2023
luis Gustavo cruz do Nascimento 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Manoel Eugenio Teixeira farias 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Marcelo lopes freitas 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Marcelo Miranda da Silva 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Marcio alves dos Santos 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Marcio da Silva correa 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Margarida Pereira de Souza 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Maria cleonice cunha correa 21/22 02/12/2022 31/12/2022

Maria cristina Nascimento da Silva 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Maria do Socorro da costa 21/22 12/12/2022 10/01/2023

Maria do Socorro ferreira de Brito 20/21 05/12/2022 03/01/2023
Maria Gorete oliveira da Silva 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Maria irundina Guimarães dos reis alves 21/22 12/12/2022 10/01/2023
Maria Jose cardoso de oliveira 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Maria Jose Gibson Valadares 21/22 01/12/2022 30/12/2022

Marilene amaral lopes 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Marilia do Socorro de Souza raiol 21/22 05/12/2022 03/01/2023
Marilza Nazare Martins da Silva 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Mario Sergio de Souza Marvão 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Mauro augusto araujo de  Miranda 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Mauro cesar Barros do Nascimento 21/22 15/12/2022 13/01/2023

Merian Pinheiro Silva 20/21 05/12/2022 03/01/2023
Michelle regina da conceição freire 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Miracelma correa rabelo 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Miriane dos Santos Miranda 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Monalisa Pereira de Miranda 21/22 26/12/2022 24/01/2023
Naiane cardias de Morais 21/22 15/12/2022 13/01/2023

Natalina do Socorro ramos lino Pantoja 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Neuza Pereira da Silva 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Nilma de Nazaré Souza ferreira 21/22 02/12/2022 31/12/2022
Nilma do Socorro oliveira dos Santos 21/22 16/12/2022 14/01/2023

odila Monteiro Bittencourt 21/22 10/12/2022 08/01/2023
orlandina Saldanha da costa 21/22 15/12/2022 13/01/2023

oscar Jose dos Santos ribeiro 21/22 01/12/2022 30/12/2022

osimar Moises da Silva 20/21 05/12/2022 03/01/2023

osvaldo Menezes de freitas 21/22 03/12/2022 01/01/2023

Paulo roberto da Silva 21/22 26/12/2022 24/01/2023

Paulo Sergio de carvalho rodrigues 21/22 15/12/2022 13/01/2023

Paulo Sergio dos Santos Santiago 21/22 05/12/2022 03/01/2023
Pedro Paulo coelho de almeida 21/22 19/12/2022 17/01/2023

raimundo costa Monteiro 21/22 05/12/2022 03/01/2023
raimundo Everam rodrigues 21/22 01/12/2022 30/12/2022

raimundo Henrique coelho da Silva 21/22 15/12/2022 13/01/2023
roberto Herculano Silva dos Santos 21/22 05/12/2022 03/01/2023

rodrigo lima rabelo 21/22 01/12/2022 30/12/2022
rosalia Magaly Nascimento do Valle 21/22 02/12/2022 31/12/2022

rosana Gomes oliveira da Silva 21/22 06/12/2022 04/01/2023
roseli Gonçalves ferreira 21/22 17/12/2022 15/01/2023
rosemiro  ferreira Pereira 21/22 05/12/2022 03/01/2023

rubiclea cuevas alves Moraes 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Salomão Santos de Souza 21/22 17/12/2022 15/01/2023

Sandra Helena da Silva almeida 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Samara cristina de amorim Pinto 21/22 15/12/2022 13/01/2023

Sebastião coelho dos Santos 21/22 10/12/2022 08/01/2023
Sergio Miguel da Silva Pinheiro 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Silvia Natalina fernandes de Magalhães 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Silvio da Silva Borges 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Simone do Socorro da Silva correa 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Simone oliveira Gomes 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Simoni linhares 21/22 07/12/2022 05/01/2023
Sinara Tavares campos 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Sirlene Mazzinghy de Souza 21/22 05/12/2022 03/01/2023
Suely de Nazareth ferreira da cunha 21/22 10/12/2022 08/01/2023

Tania de Brito lima 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Tatiane do Socorro Gama de almeida 21/22 16/12/2022 14/01/2023

Teogenes Geraldo da Silva rocha 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Terezinha de Jesus 20/21 04/12/2022 02/01/2023

Thamara Paula oliveira da Silva 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Tharlles Silva costa 21/22 14/12/2022 12/01/2023

Valmir Pereira candido 21/22 15/12/2022 13/01/2023
Vanessa de castro Umbelino 21/22 01/12/2022 30/12/2022

Vangela Graziela alves da Silva 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Vania Zenilda assunção Brito 21/22 05/12/2022 03/01/2023

Vera lucia Tavares Silva 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Walmir Jose coelho de andrade 21/22 01/12/2022 30/12/2022
Walter oliveira Barbosa Junior 21/22 16/12/2022 14/01/2023
Wianey Nascimento cassiano 21/22 10/12/2022 08/01/2023

William roberto da Paixão castro 21/22 01/12/2022 30/12/2022

ordenador de despesas:luiz celso da Silva
Protocolo: 865767

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Portaria nº 661/2022-GGP/seJUdH 
Belém, 17 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 decreto Estadual n° 1338, de 30 de julho de 2015 que 
dispõe sobre o cumprimento do Estágio Probatório de Servidor Público civil 
ocupante de cargo de provimento efetivo,
rESolVE:
HoMoloGar a avaliação de desempenho do Estágio Probatório da servi-
dora: lilian da Silva de oliveira Pena, relacionado no anexo i desta Porta-
ria, considerando-a apta para exercer seu cargo, com nota: 97,43 – obten-
do o conceito BoM, de acordo com os respectivos processos.
aNEXo i:
Nome: lilian da Silva de oliveira Pena
Matrícula: 57202922/1
cargo: Enfermeiro.
conceito: Bom.
Processos n° 2009/261895; 2013/524160; 2013/524235; 2013/524306.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 865523
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.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 659/2022-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 2022/1319813.
rESolVE:
coNcEdEr, 11 (onze) dias de férias regulares a servidora listada abaixo:

Matrícula servidor exercício Período

8094286/ 1 renata de fátima Moraes Borges 2021 16/11/2022 a 26/11/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 865518

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 671/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 17 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 os artigos n°. 06º e 98-a, da lei complementar nº 
39/2002, respectivamente;
rESolVE:
NoTificar, a Servidora: Siglya de fátima da costa Pinon, matrícula nº 
2008556/5, ocupante do cargo de assistente administrativo, para se fazer 
presente na sede da SEJUdH, rua: 28 de setembro nº 339, até cinco dias 
úteis, a contar da data desta publicação, para tratar de assunto de seu 
interesse (aposentadoria). Em caso de não comparecimento, restará su-
bentendida a ausência do desejo de resolver o impasse de forma amigável, 
passando a serem tomadas as medidas administrativas cabíveis.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 865748

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNôMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 540/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de oUtUBro de 2022.
Nome:JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior/Matrícu-
la:n°5251788/3/cargo:Secretário de Estado de desenvolvimento Econô-
mico, Mineração e Energia/origem:Belém-Pa/destino:Belo Horizonte-MG/
dia:08a 11/11/2022/diária:3,5(três e meia)/objetivo: participar como de-
batedor do Painel “o que fazer para viabilizar e vencer as resistências aos 
projetos de mineração”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865206
Portaria N°549– daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 18 de oUtUBro de 2022.
Nome:Beatriz Pinheiro Pantoja de oliveira/Matricula:n°5955686/1/cargo:-
coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:abaetetuba-Pa/Período:24/10 
a 28/10/2022/diárias:4,5(quatro e meia)/objetivo:representar a SEdEME, 
durante as atividades de verticalização da cadeia produtiva de gemas e joias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865183
Portaria N° 548/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 18 de oUtUBro de 2022.
Nome: EdilSoN rodriGUES HollES/Matricula:n°8005710/1/car-
go:Motorista/origem:Belém-Pa/destino: abaetetuba-Pa/Período:24 a 
28/10/2022/ diária:4,5(quatro e meia)/objetivo:conduzir servidor desta 
SEdEME em atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865170

Portaria N° 550/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de oUtUBro de 2022.
Nome:JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior/Matrícu-
la:n°5251788/3/cargo:Secretário de Estado de desenvolvimento Eco-
nômico, Mineração e Energia/origem:Belém-Pa/destino:Peixe-Boi -Pa/
dia:22/10/2022/diária:0,5(meia)/objetivo participar da inauguração da 
agência do Banpará no município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865243
Portaria N° 551/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 18 de oUtUBro de 2022.
Nome:JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/Matrícula:3254941/1/cargo:Mo-
ToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:Peixe-Boi-Pa/Período:22/10/2022/ 
diárias:0,5(meia)/objetivo: conduzir o Secretário Titular desta SEdEME, 
a fim de participar da inauguração de agência do BANPARÁ no município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 865257

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico N º 08/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada para fornecimento de ge-
rador elétrico movido a gás natural, a ser instalado na Estação de condi-
cionamento de Gás (EcG), localizada em Barcarena/Pa.
aBErTUra iNicial: dia 18 de outubro de 2022, às 09:00h, no Portal de 
compras do Governo federal – www.gov.com.br/compras.
NoVa daTa dE aBErTUra: dia 25 de outubro de 2022, às 09:00h, no Por-
tal de compras do Governo federal – www.gov.com.br/compras.
MoTiVo do adiaMENTo: Solicitação da área demandante.
iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será fornecido 
gratuitamente, através de download, nos sites www.gov.com.br/compras 
e www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 17 de outubro de 2022. Publique-se.
Marcelo aguiar de oliveira costa - Pregoeiro.

Protocolo: 865194

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 018/2022
EXErcÍcio: 2022 | ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/435887.
coNTraTada: SofTWarEoNE coMÉrcio E SErViÇo dE iNforMáTica 
lTda., inscrita no cNPJ/Mf nº 08.270.727/0001-09, situada na rua Geor-
ge ohm, nº 230, 16º andar, Bloco B, São Paulo.
oBJETo: fornecimento de licença do Sistema de Gestão de Projetos, de-
nominado SMarTSHEET, por estar em conformidade com os critérios pre-
vistos no Termo de referência, atendendo as necessidades da companhia.
fUNdaMENTo: cotação Eletrônica nº 004/2022, lei nº 13.303/2016, re-
gulamento interno de licitações e contratos (rilc) da codEc.
Valor GloBal: r$ 10.533,70 (dez mil quinhentos e trinta e três reais e 
setenta centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 18.10.2022 | ViGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES – PrESidENTE EM EXEr-
cÍcio | codEc.

Protocolo: 865445

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 024/2021.
terMo aditiVo: 01.
daTa dE aSSiNaTUra do T.a.: 17/10/2022.
oBJETo: administração, gerenciamento e fornecimento de Vale-alimenta-
ção, na forma de cartão eletrônico, com chip.
JUSTificaTiVa: alterar qualitativamente o contrato nº 024/2021, adicio-
nando ao saldo existente o valor equivalente à 02 (duas) parcelas no valor 
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total de r$ 118.099,62 (cento e dezoito mil noventa e nove reais e sessen-
ta e dois centavos), de forma a recompor o saldo contratual conforme sua 
vigência, considerando autorização de concessão da gratificação natalina 
ao quadro de pessoal desta companhia.
coNTraTada: MaXXcard adMiNiSTradora dE carTÕES lTda., inscrita 
no cNPJ/Mf nº 12.387.832/0001-91.
EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES - PrESidENTE EM EXErcÍcio | codEc.

Protocolo: 865173

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 150/2022 – GaB/iMetroParÁ/iNMetro
dispõe sobre designação de servidores para composição de comissão de 
inventário físico de Bens Móveis do iMETroPará/iNMETro.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
coNSidEraNdo os princípios que regem os atos da administração Pública, 
em especial o da Legalidade, o da Eficiência e o da Eficácia;
coNSidEraNdo a necessidade de se proceder ao inventário físico de 
Bens Patrimoniais, dos bens cedidos e adquiridos, do iNMETro alocados 
no IMETROPARÁ, no exercício financeiro de 2022;
coNSidEraNdo os termos do ofício circular n° 17/2022/diraf-inmetro, 
tendo em atender as determinações da instrução Normativa da Secre-
taria de administração Pública da Presidência da república, iN/Sedap nº 
205/1988, e atendimento à solicitação do iNMETro para o estabelecimen-
to da comissão Especial de inventário para a prestação de contas dos bens 
móveis do inmetro – Exercício 2022, cedidos e localizados nesse Órgão.
rESolVE:
art. 1º designar os servidores abaixo relacionados, como membros de in-
tegração da comissão de inventário de Bens Móveis do iNMETro, com a 
competência de elaborar relatório de inventário para a prestação de contas 
dos bens móveis localizados no iMETroPará.
art. 2º.  o relatório final emitido pela comissão deverá ser apresentado 
em meio digital e deve conter no mínimo a estrutura descrita no item: a, 
b,c e d, do ofício circular n° 17/2022/diraf-inmetro;
TiTUlarES:
1. KaYla SaldaNHa PEiXoTo - matrícula nº 80846390/2 – Presi-
dente;
2. roSaNGEla MaGNo SilVa – matrícula Nº 57229249/2 - Secre-
tária
3. roBErTa MoraES GoMES WaNdErlEY – matrícula Nº 
5903656/1 - Membro;
4. aNa criSTiNa doS S. PiNHEiro – matrícula 0034 – Membro
5. JÚlio cEZar fErNaNdES loUriNHo - matrícula 5891840/2 – 
Membro.
Parágrafo Primeiro: a secretária substituirá na ausência ou impedimento, 
o Presidente da comissão ou quando assim determinado pela autoridade 
superior.
Parágrafo Segundo: os membros substituirão a secretária quando determi-
nado pela autoridade superior ou pelo presidente da comissão.
art. 3º- a investidura dos membros será imediata, a partir da data de sua 
publicação.
art. 4º - a diretoria administrativa e financeira tomará as providências 
necessárias para a observância do disposto nesta Portaria, especialmente, 
o cumprimento do prazo para envio do relatório final  por meio de ofício à 
diretoria de administração e finanças do inmetro até o dia 15 de março 
de 2023.
art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-
se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 17 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 865508

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 148/2022 GaB/iMe-
troPara/iNMetro.
o iMETroPará, no uso de suas atribuições, informa que na diária epi-
grafada, publicada na edição do doE: 35.152, Protocolo nº: 864142, em 
17/10/2022;
oNde se LÊ: “aUGUSTo cÉSar da SilVa / Matrícula: 16 – Valor: 
3.916,77”.
Leia-se: “JorGE alaN fErrEira da SilVa / Matrícula: 36 – Valor: 
3.916,77”.
rafaela Barata chaves.

Protocolo: 865548

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 158/2022, de 14 oUtUBro de 2022.
Período de aplicação: 12 dias
Prazo para prestação de contas: 05 dias
Cargo: agente fiscal metrológico
Nome: aNTÔNio JarBaS Sá fiGUEirEdo
Valor:r$ 1.500,00
fonte:026000000
3390 33 - r$ 1.500,00
rafaela Barata chaves

Protocolo: 865197

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria nº 331/2022 de 17/10/2022. ESTaBElEcEr a programa-
ção de férias do mês de dEZEMBro/2022 dos servidores da JUNTa co-
MErcial do ESTado do Pará - JUcEPa, referente aos exercícios de 
2019/2020,2020/2021 e 2021/2022, conforme processo nº 2022/1290509 
e relação abaixo:

Nº NoMe MatricULa PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo
de GoZo

1 aida freire Vidonho 2022036/1 16/03/2021 15/03/2022 19/12/2022 17/01/2023

2 aiuá reis Queiroz 57225310/1 17/03/2021 16/03/2022 01/12/2022 30/12/2022

3 ana cristina Garcia 7006144/1 17/07/2021 16/07/2022 12/12/2022 10/01/2023

4 amanda almeida carvalho da Silva 5942269/1 05/06/2021 04/06/2022 19/12/2022 02/01/2022

5 carla Vanessa Moreira da Silva 
Seynaeve 57209729/1 05/01/2020 04/01/2021 01/12/2022 30/12/2022

6 Eduardo Silva Martins 54191638/2 05/01/2019 04/01/2020 01/12/2022 15/12/2022

7 fabíola figueiredo Uchôa 6403800/1 19/06/2021 18/06/2022 19/12/2022 17/01/2023

8 laura daniela Miranda de Queiroz 57208943/1 26/11/2020 25/11/2021 19/12/2022 17/01/2023

9 Maria auxiliadora Pojo lima 2022273/1 02/07/2021 01/07/2022 26/12/2022 24/01/2023

10 Paulo Eduardo cruz Vidigal 3215733/1 01/11/2021 31/10/2022 12/12/2022 10/01/2023

11 Sônia Maria cavalcante Mendes 
costa 5112311/2 21/01/2021 20/01/2022 19/12/2022 17/01/2023

12 Thiago castro da Silva Pacheco 5956563/1 07/08/2020 06/08/2021 19/12/2022 17/01/2023

VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício
Protocolo: 865331
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.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 332/2022 de 17/10/2022. art. 1º reenquadrar o ser-
vidor rodNEY dE aQUiNo oliVEira, TÉcNico dE adMiNiSTraÇÃo E 
fiNaNÇaS a, matrícula nº 57222848/1, da classe a, referência iii para 
classe B, referência i, conforme processo nº 2022/1322742. art. 2º Esta 
Portaria entra em vigor na data da publicação da lei n° 9.676, de 25 de 
agosto de 2022, publicada no doE Nº 35.094 em 29/08/2022. VilSoN 
JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 865387
Portaria Nº 330/2022 de 17/10/2022. art 1º coNcEdEr licença 
Nojo (oito dias) ao servidor raiMUNdo alBErTo BraGa araÚJo, ma-
trícula nº 57217953/1, assistente de registro Mercantil B, no período de 
22/09/2022 a 29/09/2022, pelo falecimento de sua genitora, conforme 
processo de n° 2022/1326670. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em 
exercício

Protocolo: 865378

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

exercício: 2022 | termo aditivo: Primeiro termo aditivo ao contra-
to nº 009/2021-NePMV | objeto: prorrogar a vigência do contrato n.º 
009/2021-NEPMV por mais um período de 12 (doze) meses, nos termos 
do art. 57, ii, da lei 8.666/93 e atualizar a dotação orçamentária | Vigên-
cia: 26/09/2022 a 26/09/2023  | contratado: cENTro dE iNTEGraÇÃo 
EMPrESa EScola - ciEE | c.N.P.J.: 61.600.839/0001-55 | ordenador: 
Jaqueline de carvalho Peçanha – diretora Geral do NEPMV

Protocolo: 865535

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 155/2022 - 18 de oUtUBro de 2022.
o diretor Geral do NGPM credcidadão, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas no art. 3º da lei nº 7.774 de 23/12/2013 e decreto publicado 
no Diário Oficial do Estado n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
conceder Suprimento de fundos na ordem de r$5.000,00(cinco mil re-
ais), a servidora SaMYa JUlia SoUZa BorGES, cPf: 700.169.022-89, Ma-
trícula funcional 5960091/2, para atender despesas eventuais de pronto 
pagamento de serviço de pessoa jurídica e consumo para despesas com o 
NGPM crEdcidadÃo.
dotação orçamentária: 960101–11.122.1297.833810-33.90.39 r$ 
2.000,00 Serv. PJ
dotação orçamentária: 960101–11.122.1297.833810-33.90.30 r$ 
3.000,00 consumo.
fonte de recurso: 0101000000
o prazo para aplicação do Suprimento de fundos será 90 (noventa) dias, 
a contar da emissão da ordem Bancária. o prazo para encaminhamento 
da prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após o período de aplicação, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no prazo determinado.
ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 865754

t.
.

torNar seM eFeito
.

o diretor Geral do NGPM credcidadão, no uso de suas atribuições le-
gais, conferidas no art. 3º da lei nº 7.774 de 23/12/2013 e decreto publi-
cado no Diário Oficial do Estado n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo
1° Termo aditivo ao contrato 14/2022 – NGPM crEdcidadÃo
Numero do Protocolo: 862622
Publicado no doE Nº 35.147, página 135 de 11 de outubro de 2022
Partes: NGPM- credcidadão e Estrutural construções e Serviços Eireli

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 865431

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1310/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 77, iX, art. 98 e 99 da lei nº 5.810/94 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1311891, de 13/10/2022 
– SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr à servidora THaiS BriTo PErEira dE SoUZa, matrícula 
54183573/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública - contador; 
lotada na diretoria financeira, 30 (trinta) dias de licença Prêmio; no perí-
odo de 12/12/2022 a 10/01/2022, referente ao triênio 2012/2015.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 865756
Portaria Nº.1305/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 77, iX, art. 98 e 99 da lei nº 5.810/94 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1225331 de 22/09/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor EdEr KENNEdY PErEira dE SoUSa, matrícula 
6688/1, ocupante do cargo de assistente administrativo; lotada na direto-
ria Técnica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio; no período de 21/11/2022 
a 20/12/2022, referente ao triênio 18/03/2008 a 17/11/2011.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 865761

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 1333/2022, de 18 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1328953, de 17/10/2022/
difiN/SEdoP;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora caSSia rEGiNa SaNTaNa rEiS, matrícula nº. 
5843880/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Públicas - conta-
dor, para responder pelo cargo de diretor, no período de 26/10/2022 a 
31/10/2022 (06 dias), sem ônus para esta SEdoP, sem prejuízo de suas 
atribuições, em razão da titular a servidora VicToria GErMaNo SilVa, 
matrícula nº. 5946540/2, está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 865389

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 136/2022– tP Nº 27/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
J. f. c. de correa Eirelli - cNPJ nº 16.766.282/0001.72
oBJETo: construção de passarelas de madeira na Vila Nascimento, no mu-
nicípio de chaves, neste Estado.
ViGÊNcia: 19/10/2022 a 19/03/2023
Valor: r$ 445.669,89
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NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE03042
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07.101 15.121.1508.8890 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 18/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Sediada à rua Paes de carvalho, nº 2460-B, bairro centro, no município de 
Breves/Pa cEP 68.800-000
Telefone: (91) 9229-4305

Protocolo: 865722

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
correNcia PUBLica Nº 025/2022–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada, 
Para a coNclUSÃo da oBra da orla do MUNicÍPio dE iriTUia, neste 
Estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
iNfiNiTY ENGENHaria lTda EPP – cNPJ: 17.630.678/0001-50
oPUS coNSTrUTora EirEli – ME cNPJ: 04.660.153/0001-16
ProVallE ProJEToS E coNSTrUÇÕES ciViS lTda cNPJ: 03.636.328/0001-97
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 18 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 865666

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

1º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 20/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de almeirin– cNPJ 05.139.464/0001-05
objeto: realização de etapas técnicas destinadas a revisão do plano diretor 
municipal de almeirim
Justificativa: Prorrogação de prazo.
Vigência: 21/10/2022 a 21/10/2023
foro: Justiça Estadual do Pará
data da assinatura: 18/10/2022
responsável pela Entidade:
Maria lucidalva Bezerra de carvalho
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 865339

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 1330/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1290365, de 06/10/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i – coNcEdEr, ao servidor JoNaTaS SoarES PErEira, Matrícula nº. 
57202050/2, cargo/função: Motorista, lotado na coordenação de Serviços 
Gerais, Suprimento de fundos no valor de r$ 100,00 (cem reais) o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8338 0101 339033 100,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865731
Portaria Nº 1324/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 

foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1312160, de 13/10/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor JaiME PErES dE oliVEira, Matrícula n°. 
7030/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos no valor de r$ 
100,00 (cem reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária 
abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8338 0101 339033 100,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865708

.

.

diÁria
.

Portaria Nº.1328/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1315021, de 13/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização na conclusão do Sistema de abastecimento de 
água, contrato 69/2021 e Tomada de Preço 20/2021, no Município de Ter-
ra alta/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Terra alta/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 28/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865719
Portaria Nº. 1297/2022, de 07 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1241438, de 26/09/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: Palestra na conferência Municipal das cidades no Município de 
acará/Pa, juntamente com a equipe do concidades Estadual, e reunião 
Técnica no Município de Tomé-açu/Pa junto a equipe técnica da Prefei-
tura Municipal, para tratar das ações de revisão do Plano diretor T.c. Nº 
12/2022 e Plano de Mobilidade Urbana T.c. Nº 13/2022.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, aos Municípios de acará e 
Tomé-açu/Pa.
dESTiNo: acará/Tomé-açu/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 19 a 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865721
Portaria Nº. 1329/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
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coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1290365, de 06/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na construção da Praça no Bairro Jucelino Kubits-
chek, no Município de Paragominas- convênio 278/2022, na construção da 
orla rio cuité- convênio 91/2022, reforma da Quadra de aparecida – con-
vênio 268/2022,na construção da Praça na comunidade Jabuti – convênio 
135/2022, na construção de 02 Porticos de entrada da cidade- convênio 
262/2022, e na reforma da Praça da comunidade de Vila Nova- convênio 
159/2022, no Município de aurora do Pará/Pa. E na construção da Praça do 
distrito de canaã, no Município de ipixuna do Pará/Pa.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, aos referidos Municípios.
dESTiNo: aurora do Pará/ipixuna do Pará/Paragominas/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 24 a 28/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865727
Portaria Nº. 1334/2022, de 18 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1325545 de 14/10/2022 
– NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Cobertura jornalística e fotográfica de Obras da SEDOP, no Mu-
nicípio de capanema/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: capanema/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 22/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865739
Portaria Nº. 1321/2022, de 14 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1312160 de 13/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Edir Moreira cavalcante, Matrícula nº. 54181365/2; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro Eletricista.
oBJETiVo: fiscalização da iluminação em lEd do Município de Bujaru-re-
ferente ao convênio 001/2022.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865704
Portaria Nº. 1320/2022, de 14 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1308903, de 11/10/2022 
– difiS/SEdoP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na Execução da reforma do Hospital Municipal, no 
Município de Bannach/Pa, e na Execução de infraestrutura Viária Urbana 
e construção da Praça Pública no Bairro rodoviário, no Município de São 
feliz do Xingu/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Bannach/São felix do Xingu/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 17 a 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865701
Portaria Nº. 1322/2022, de 14 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1312024, de 13/10/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Mos-
queiro/PA, com fim de assessoramento técnico necessário referente as 
obras de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 14/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865702
Portaria Nº. 1318/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1306797, de 11/10/2022 – difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: adonay Saraty de carvalho, Matrícula nº 5965137/1; cargo/fun-
ção: Técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização da Pavimentação e construção da Estação rodovi-
ária, reforma e adequação do Mercado Municipal, e na reforma e adequa-
ção do complexo comercial, no Município de Benevides/Pa.
dESTiNo: Benevides/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865699
Portaria Nº. 1315/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1302070, de 07/10/2022 
– NrS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: francisco demétrio de carvalho Neto, Matrícula nº. 5956734/1; 
cargo/função: coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços do contrato nº 63/2021-conclusão 
da implantação do Sistema de abastecimento de água, no Município de 
Óbidos/Pa.
dESTiNo: Óbidos/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 10 a 11/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865695
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Portaria Nº. 1317/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1298742, de 07/10/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
Técnico em Gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização de obras dos convênios e contrato nos Municí-
pios de Goianésia do Pará, anapu e Senador José Porfírio/Pa- contrato 
060/2021 e convênios 112/2018,25/2022,68/2021 e 17/2021.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Goianésia do Pará/anapu/Senador José Porfírio/Pa.
diáriaS: 5,5 (cinco e meia).
PErÍodo: 07 a 12/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865697
Portaria Nº.1327/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1315004, de 13/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização nas obras de conclusão do Sistema de abaste-
cimento de água- contrato nº 106/2021 e cP 20/2021, no Município de 
Palestina do Pará/Pa, e construção do centro de Gestão integrada de re-
síduos Sólidos Urbanos, no Município de rondon do Pará/Pa, referente ao 
contrato nº 49/2021 cPi 02/2021.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Palestina do Pará/rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 24 a 27/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865716
Portaria Nº. 1325/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1323962, de 14/10/2022 
– diTEc/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Patric Geraldo andrade de oliveira, Matrícula nº 5965092/1, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
OBJETIVO: Realizar levantamento fotográfico e verificação do estado de 
conservação da Escola augusto Meira filho, no Município de Benevides/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Benevides/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 17/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865712
Portaria Nº. 1326/2022, de 17 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1323138, de 14/10/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, Matrícula nº 51855667/2, car-
go/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: fiscalização dos serviços de construção de Palco e área de 
atividade física e conclusão de 33,15% da obra das arenas, no Município 
de Marapanim/Pa.
dESTiNo: Marapanim/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865714
Portaria Nº. 1336/2022, de 18 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1333949, de 18/10/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador da inauguração do 
Núcleo de atendimento ao Transtorno do Espectro autista-NaTEa.
dESTiNo: capanema/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 21 a 22/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865668
Portaria Nº. 1313/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1306692, de 11/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização nas obras de execução dos serviços de implan-
tação de Pavimentação asfáltica de vias urbanas na região de integração 
rio capim – convênio 105/2022, no Município de Garrafão do Norte/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Garrafão do Norte/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 25 a 26/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865682
Portaria Nº. 1314/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1306666, de 11/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na reforma e revitalização da Praça Santa cata-
rina – convênio 107/2022, no Município de Breu Branco/Pa, e na reforma 
e ampliação e Urbanização da feira Municipal-convênio 061/2022, no Mu-
nicípio de Tucuruí/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
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oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Tucuruí/Breu Branco/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 19 a 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865691
Portaria Nº. 1337/2022, de 18 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1333959 de 18/10/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário na inauguração do Núcleo de 
atendimento ao Transtorno do Espectro autista- NaTEa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, ao Município de capanema/Pa.
dESTiNo: capanema/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 21 a 22/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 865674
Portaria Nº. 1308/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1305838, de 11/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Larissa Delfino Santana Rocha, Matrícula nº 5939004/2; Cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização da construção do Microssistema de abastecimento 
de água, no Bairro Jacal- convênio 171/2022, no Município de ourém/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: ourém/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 31/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865679

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 1332/2022, de 18 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24/01/1994.
coNSidEraNdo os autos do Processo 2022/1328953, de 17/10/2022, e 
os termos do Memorando nº. 10/2022, de 17/10/2022-difiN/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 26/10/2022 a 24/11/2022 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares a servidora VicTÓria GErMaNo SilVa, matrí-
cula 5946540/2, cargo/função: diretor, referente ao Período aquisitivo 
15/02/2020 a 14/02/2021;
ii - iNTErroMPEr a contar de 01/11/2022, por necessidade de serviço, as 
férias da servidora acima, restando um saldo de 24 (vinte e quatro) dias 
para ser usufruído em outro momento oportuno.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 865385
Portaria Nº. 1316/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,

coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1304882, de 11/10/2022, 
ainda os termos do Memorando nº 150/2022, de 11/10/2022 - cPro/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 01/12/2022 a 15/12/2022, 15 (quinze) dias 
de saldo de férias a servidora SaNdra HElENa iKiKaME dE oliVEira, 
matrícula nº. 57200284/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas – arquiteto, interrompidas através da Portaria nº 0187/2022, de 
09/03/2020, publicada no doE nº. 34.893 de 15/03/2020, referente ao 
período aquisitivo 22/10/2020 a 21/10/2021.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 865724

.

.

oUtras MatÉrias
.

3º terMo aditiVo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 21/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de rondon do Pará – cNPJ 04.780.953/0001-70
objeto: implantação do Projeto de regularização fundiária de interesse 
Social e/ou de reurb-E, no município de rondon do Pará, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo.
Vigência: 23/10/2022 a 23/10/2023
data da assinatura: 18/10/2022
responsável pela Entidade: adriana andrade oliveira
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 865345

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 55/2022.
objeto: Execução de serviços de impermeabilização elástica de membrana 
de polímero modificado com cimento, consumo de 3,5 kg./m², estrutura 
com poliéster, tipo Vlaplus 7000, no reservatório Elevado Saa Baia do Sol, 
no distrito de Mosqueiro, Município de Belém, no Estado do Pará.
Valor Global: r$50.683,98 (cinquenta mil e seiscentos e oitenta e três 
reais e noventa e oito centavos).
Vigência: 12 (meses).
data da assinatura: 18/10/2022.
contratada: Bruno a c de oliveira. cNPJ: 27.256.782/0001-80.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 865366

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 27/2020.
objeto: repactuado o contrato em epígrafe, com base na convenção 
coletiva de Trabalho 2022/2022, acrescendo mensalmente o valor de 
r$73.291,19 (setenta e três mil e duzentos e noventa e um reais e deze-
nove centavos), passando de r$416.972,15 (quatrocentos e dezesseis mil 
e novecentos e setenta e dois reais e quinze centavos), para r$490.263,34 
(quatrocentos e noventa mil e duzentos e sessenta e três reais e trinta e 
quatro centavos), e acréscimo anual no valor de r$879.494,28 (oitocentos 
e setenta e nove mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito 
centavos), passando de r$5.003.665,80 (cinco milhões e três mil e seis-
centos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), para r$5.883.160,08 
(cinco milhões e oitocentos e oitenta e três mil e cento e sessenta reais 
e oito centavos), representando um impacto na ordem de 17,5770% em 
relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 04.10.2022.
contratada: NorTE SErVicoS dE Mao dE oBra EirEli. 
cNPJ: 14.991.257/0001-67.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 865370

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico N° 22/2022 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna público a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 22/2022, tendo critério de julgamento o tipo 
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“Menor Preço do iTEM”, e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos 
de desenvolvimento, customização e manutenção de página WEB e iNTEr-
NET, com utilização de PHP, HTMl, JaVaScriPT, cSS, dreamweaver, Wor-
dPress, MySQl, PostgreSQl, oracle, Joomia, Plataforma MoBilE e outras 
linguagens compatíveis com a plataforma da coSaNPa, de acordo com 
as conforme condições, exigências e estimativas contidas no TErMo dE 
rEfErÊNcia Nº dPl/013/2022 (anexo i), parte integrante e indissociável 
do Edital. a abertura do certame ocorrerá dia 03 de Novembro de 2022, 
às 10 horas (dez horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: ht-
tps://www.comprasgovernamentais.gov.br/UaSG 925802. o Edital encon-
tra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.
pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022 
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 865326

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 988 de 17 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e no uso das atribui-
ções delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 publicada 
no doE nº 34.918 de 01/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1246162;
r E S o l V E:
i – instaurar Sindicância investigativa nomeando comissão composta pe-
los servidores roBErTo adriaNo SalES liMa, identidade funcional nº 
51855899/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimen-
to, Ciência e Tecnologia e Inovação- Geografia, MARCELINO GOMES MO-
rEira identidade funcional nº 57175928/2 ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Enge-
nharia de alimentos; e clÀUdia PriScila fiGUEirÓ ToBiaS identidade 
funcional nº57204226/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotados na diretoria de ciência e Tecnologia- dcT para sob a presidência do 
primeiro, apurar os fatos constantes no processo supramencionado.
ii – a comissão ora constituída terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da data de publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, 
podendo ser prorrogado por igual período.
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 de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 865285

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 990 de 18 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribui-
ções delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 publicada 
no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1316756;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor MarcElo cid Garcia SalES, identidade fun-
cional nº 5895261/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública 
– administrador, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
para responder pelo cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, no período de 
21/11/2022 a 20/12/2022, com todas as vantagens inerentes ao cargo, 
durante o impedimento da titular Márcia lUaNa MorEira dE SoUZa, 
identidade funcional nº 54194538/2, lotada na diretoria de administração 
e finanças – daf, que se encontrará em gozo de férias, no período acima 
citado, conforme Portaria nº 957 de 30/09/2022, publicada no doE nº 
35.138 do dia 03/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 865672
Portaria Nº 991 de 18 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribui-
ções delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 publicada 

no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1240498;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor carloS aUGUSTo roliM da MoTTa, identida-
de funcional nº 57234825/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão e 
informática, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, para 
responder pelo cargo de coordenador – GEP, daS 011.4, no período de 
17/10 à 15/11/2022, com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante 
o impedimento do servidor titular MaUricio coElHo riBEiro, identidade 
funcional nº5891215/1, ocupante do cargo de coordenador, que se encon-
trará em gozo de férias, no período acima citado, conforme Portaria nº 954 
de 30/09/2022, publicada no doE nº 35.138 do dia 03/10/2022.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos a data de 17/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 865601

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 989 de 18 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribui-
ções delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 publicada 
no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1240498;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 960 de 04.10.2022, publicada no doE 
nº 34.848 de 31.01.2022, que designou o aNTÔNio alVES dE MElo, iden-
tidade funcional nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, para res-
ponder pelo cargo de coordenador, no período de 17/10 à 15/11/2022, com 
todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento do servidor 
titular MaUricio coElHo riBEiro, identidade funcional nº5891215/1, 
ocupante do cargo de coordenador, lotado na coloP, que se encontrará 
em gozo de férias, no período acima citado, conforme Portaria nº 954 de 
30/09/2022, publicada no doE nº 35.138 do dia 03/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 865576

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 147/2022 – dirad/FaPesPa, de 17 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 167/2022
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2022/1328513
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao ser-
vidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
MaTrÍcUla: 5961460
carGo: dirETor PrESidENTE
TraJETo : Belém –Pa/ capanema – Pa / Peixe Boi – Pa  /Belém – Pa
Período: 22/10/2022 a 22/10/2022
Quantidade: ½ (meia ) diária
oBJETiVo: Participação do Evento “WorKSHoP MaTriZ SWoT – Programa 
centelha.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865406
Portaria N° 151/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
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coNSidEraNdo o despacho 1384/2022 – GaBiNETE/faPESPa
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2022/1316441
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: diocÉlia do Socorro PErEira NErY da coSTa
MaTrÍcUla: 5052610/3
carGo: coordenadora de análise e execução contábil
TraJETo: Belém – Pa/ João Pessoa – PB / Belém – Pa
PErÍodo: 24/10/2022 a 28/10/2022
QUaNTidadE: 4 e ½ (quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: “capacitação de agentes Públicos
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865417
Portaria N° 148/2022 – dirad/FaPesPa, 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o memorando n° 168/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 17 
de outubro de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1328554
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao ser-
vidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: JEaN ricardo rEiS da coSTa
MaTrÍcUla: 59169251/1
carGo: MoToriSTa
TraJETo: Belém – Pa/ capanema – Pa/ Peixe – boi – Pa /Belém – Pa.
PErÍodo: 22/10/2022 a 22/10/2022
QUaNTidadE: ½ (Meia) diária
oBJETiVo: conduzir o diretor Presidente em cumprimento a agenda ins-
titucional da faPESPa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865410
Portaria N° 146/2022 – dirad/FaPesPa, de 17 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1277458
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: aNdrÉa PiNHo lE BEcHEc
MaTrÍcUla: 5963024-1
carGo: coordENadora dE BolSaS
TraJETo : Belém –Pa/ rio de janeiro – rJ/Belém – Pa
Período: 24/10/2022 e 27/10/2022
Quantidade: 3 e ½ (três e meia ) diárias
oBJETiVo: Participação do Evento “WorKSHoP MaTriZ SWoT – Programa 
centelha.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865414
Portaria N° 149/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o despacho 1973/2022 – GaBiNETE/faPESPa
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1327511
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: dEYViSoN aNdrEY MEdrado GoNÇalVES
MaTrÍcUla: 5964860/1
carGo: dirETor ciENTifico
TraJETo: Belém – Pa/ Marabá – Pa / Belém – Pa
PErÍodo: 20/10/2022 a 21/10/2022
QUaNTidadE: 1 e 1/2 (Uma e Meia) diárias
oBJETiVo: Participação no Evento “Vii Encontro de Pós-Graduação da Uni-
fesspa
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865428
Portaria N° 156/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o despacho n° 1383/2022 GaBiNETE
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1316643;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: anderson alberto Saldanha Tavares
MaTrÍcUla: 5916895/1
carGo: Téc. adm. finanças – Biblioteconomia
TraJETo: Belém-Pa/ fortaleza – cE / Belém-Pa
PErÍodo: 12/12/2022 a 17/12/2022
QUaNTidadE: 5 e ½ (cinco e Meia) diárias
oBJETiVo: Participação no curso “Execução orçamentária, financeira e 
contábil de forma integrada na administração Pública.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865493
Portaria N° 150/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº027/2022–dETGi/faPESPa, de 17 de 
outubro de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1328599;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: José Gonçalves dos Santos Paes
MaTrÍcUla: 57192832/2
carGo: diretor de Estatística e de Tecnologia da informação
TraJETo: Belém-Pa/ Marabá-Pa / Belém-Pa
PErÍodo: 25/10/2022 a 26/10/2022
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do Seminário de contas regionais da amazônia.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865494
Portaria N° 155/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o memorando nº 30/2022 diPlaN-faPESPa dE 13 de 
outubro de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1316558
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: João antônio Silva Pinto
MaTrÍcUla: 5918369/1
carGo: coordENador dE orÇaMENTo
TraJETo: Belém-Pa/João Pessoa –PB/ Belém-Pa
PErÍodo: 24/10/2022 a 28/10/2022
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participação no curso “Execução orçamentária, financeira e 
contábil de forma integrada na administração Pública”
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865512
Portaria N° 152/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº031/2022-dETGi/faPESPa, de 17 de ou-
tubro de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº2022/1329873;
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r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: Maria Glaucia Pacheco Moreira
MaTrÍcUla: 5824877/2
carGo: coordenadora de Estatística Econômica e contas regionais
TraJETo: Belém-Pa/ Marabá-Pa / Belém-Pa
PErÍodo: 25/10/2022 a 27/10/2022
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do ii Seminário de contas regionais da amazônia..
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa),18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865506
Portaria N° 153/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o memorando nº 29/2022 diPlaN-faPESPa dE 13 de 
outubro de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1316493
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: Érika lima de andrade
MaTrÍcUla: 5917054/5
carGo: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS– ciÊNciaS coNTáBEiS
TraJETo: Belém-Pa/João Pessoa –PB/ Belém-Pa
PErÍodo: 24/10/2022 a 28/10/2022
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (quatro e Meia) diárias
oBJETiVo: participação no curso “Execução orçamentária, financeira e 
contábil de forma integrada na administração Pública”
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865507
Portaria N° 154/2022 – dirad/FaPesPa, de 18 de outubro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no doE 
nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o despacho nº 1382/2022 – GaBiNETE
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1316609
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e meia) 
diárias a servidora  abaixo relacionada, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: daNYEllY MaYara BaSToS SErra
MaTrÍcUla: 5961243/1
carGo: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS - adMiNiSTraÇÃo
TraJETo: Belém-Pa/ fortaleza – cE / Belém-Pa
PErÍodo: 12/12/2022 a 17/12/2022
QUaNTidadE: 5 e ½ (cinco e Meia) diárias
oBJETiVo: participação no curso “Execução orçamentária, financeira e 
contábil e forma integrada na administração Pública
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 865490

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 063/2021-seeL
ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 2021/567071
cláUSUla PriMEira - do oBJETo do coNTraTo oriGiNário
o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especia-
lizada para construção de quadra poliesportiva para E.E.E.f. deputado 
armando corrêa, que será prestado nas condições estabelecidas no Proje-
to Executivo e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao 
instrumento convocatório do certame que deu origem a este instrumento 
contratual.Este contrato vincula-se ao instrumento convocatório da Toma-

da de Preços e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo do PrESENTE adiTiVo
2.1 –O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do Contra-
to nº 063/2021-SEEl, por mais 60 (sessenta) dias de vigência.
2.2- – o objeto do presente termo aditivo consiste no acréscimo de 20,50% 
sobre o valor contratual.
ParáGrafo ÚNico – o valor global do contrato nº 063/2021 passará 
de r$ 429.082,19 (Quatrocentos e vinte e nove mil, oitenta e dois reais 
e dezenove centavos) para r$ 517.057,78 (Quinhentos e dezessete mil, 
cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) sofrendo assim um acrés-
cimo de r$ 87.975,59 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco 
reais e cinquenta e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659e
fonte de recursos: 7368008597
Elemento de despesa: 449051
ação: 267566
Pi: 20EMf418707
Valor: r$ 87.975,59 (oitenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais 
e cinquenta e nove centavos).
aSSiNaTUra: 09/09/2022
ViGÊNcia: 09/09/2022 a 08/11/2022
coNTraTada: EMPrESa ENGEMar EMPrEENdiMENToS lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf 63.856.207/0001-82
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 865538

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 424/2022-seeL, de 17 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 01 (uma) diárias aos servidores aNdrÉ lUiZ corPES da Sil-
Va, matrícula n° 57202046/1 e EdiloN THiaGo NUNES dE oliVEira, ma-
trícula nº 5924866/2, com o objetivo de realizar fiscalização do Convênio 
001/2021, firmado entre esta SEEL e prefeitura Municipal de Ourém, oriun-
do de emendas parlamentar, para realização do projeto Escolinha Esportiva 
atletas de ouro, no município de ourém/Pa, no dia 11/11/2022. ordena-
dor: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 865426

secretaria de estado
de tUrisMo

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 672/GePs/setUr de 18 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria conjun-
ta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contra-
tos na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 
2022/890788; rESolVE: i - dESiGNar a servidora roSElENE da SilVa 
BaSToS, matrícula nº 2014491/1, cPf: 268.976.102-59 ocupante do car-
go Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, como fiscal e como 
suplente a servidora aNa claUdia fariaS, matrícula 57198151/1, cPf: 
458.845.602-49, ocupante do cargo de Técnico de Planejamento e Gestão 
em Turismo; para fiscalizar e acompanhar o Contrato nº 25/2022 celebra-
do entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo 
(SETUr) e a associação Brasileira de agência de Viagens. ii- Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 865664

.

.

diÁria
.

Portaria N° 675/GePs/setUr de 18 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1286871; rESolVE: con-
ceder 1 e ½ (uma e meia) diária ao empregado JUlio cEZar TEiXEira 
BorcEM, Mat. 54196760/1, Motorista. oBJ: conduzir servidores. dESTi-
No: Salinópolis Pa. PErÍodo: 13 a 14/10/2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 865689
Portaria Nº 674/GePs/setUr de 18 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1314140. rESolVE: conceder 09 e 
1/2 (nove e meia) diárias à servidora coNcEiÇÃo SilVa da SilVa, Mat. 
5080525/2, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: cumprir etapa do 
Termo de Parceria com a Prefeitura de altamira. dESTiNo: altamira/Pa. PErÍ-
odo: 31/10 a 09/11/22. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 865677
Portaria Nº 673/GePs/setUr de 18 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1332844; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor roNiValdo MENEZES ViEi-
ra, Mat. 3255514/1, auxiliar de serviços gerais. oBJ: conduzir servidores. 
dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 19 a 21/10/2022. ordENador: aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 865670
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deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 669/2022/GGP/dPG, de 14 de oUtUBro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, i e Viii da lei complementar nº 54, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1206328; rESolVE:
Excluir o Servidor Público lEaNdro PErEira carValHo dE liMa, id fun-
cional nº 5897081, dos efeitos da Portaria nº 582/2022/GGP/dPG, de 20 
de setembro de 2022, republicada no d.o.E. nº 35.132, de 28.09.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 865778

.

.

errata
.

Portaria nº 651/2022/GGP/dPG, de 06/10/2022, publicada no doE 
nº 35.145, de 07/10/2022, referente licença Maternidade.
oNde se LÊ:
180 (cento e oitenta) dias
Período: 26/08/2022 a 21/02/2023
Leia-se:
163 (cento e sessenta e três) dias
Período: 12/09/2022 a 21/02/2023

Protocolo: 865455

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico SrP, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo 
GloBal. Número: 031/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2022/924619-dPE/Pa.
objeto: objeto da presente licitação é o registro de preços para contrata-
ção de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de BUffET, 
para atender demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
anexo i do edital. Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.com-
praspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito 
a rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, 
isento de qualquer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida 
pela empresa interessada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@
defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 19/10/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 03/11/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 865475

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico N° 025/2022
No dia 14 de outubro de 2022, após analisado o resultado do Pregão n° 
025/2022, referente ao Processo nº 2022/612542, o Pregoeiro, Sr. roGÉ-
rio da SilVa PErEira, vem tornar público que diante da inexistência de 
interessados em participar da sessão pública, referente ao PE 025/2022, 
cujo objeto foi a contratação de empresa especializada na aquisição 02 
(dois) de veículo automotor, novos 0 km (zero quilômetro), do tipo “Micro
-ÔNiBUS” de fabricação Nacional, ano/Modelo 2022, com capacidade de 
até 33 lugares, para atender as demandas da defensoria Pública do Estado 
do Pará, conforme condições e exigências constantes no Termo de refe-
rência do Edital e seus anexos; a presente licitação foi declarada deserta.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
roGÉrio da SilVa PErEira
PrEGoEiro/dPE-Pa

Protocolo: 865585

.

.

diÁria
.

Portaria 1797/2022- da,21/09/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 5 (MEiaS), diária(s) ao defensor alaN fErrEira daMaScENo, 
matrícula 54190211, objetivo rEaliZar aUdiÊNciaS Na coMarca dE 
SaNTa iZaBEl E aTENdiMENToS E aUdiÊNciaS No diSTriTo dE MoS-
QUEiro. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, MoSQUEiro, perí-
odo 15/09/2022, 16/09/2022, 26/09/2022 a 30/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865363

Portaria 1986/2022- da,18/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia) diária(s) aos Servidores JoaNES BarroS caldaS, matrícula 
572017191, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, oZaEl cordEiro 
BaTiSTa, matrícula 5965817, cargo GErENTE dE SErViÇoS, EliNaldo 
oliVEira dE liMa, matrícula 5927307, cargo oficial dE GaBiNETE, al-
MiNo alBUES GoNcalVES NETo, matrícula 5959702, cargo TÉcNico EM 
iNforMáTica, objetivo orGaNiZar oS ESPaÇoS Para aTENdiMENTo 
JUrÍdico Na aÇÃo PoSSE PoPUlar. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, 
período 29/09/2022 e 30/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865720
Portaria Nº 1972/2022 - da BeLÉM, 17/10/2022.
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 2022/1177499 de 13/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGra-

MÁtica

iGor alESSaN-
dro TEiXEira 

Prado

idENTificador 
ciVil

827.784.692-
49

caSa do cidadÃo/
PrEfEiTUra dE

MaracaNÃ
99292667

ParTiciPar 
dE aÇÃo dE 
cidadaNia 
EM cUMPri-
MENTo do 

PPa

03.091.
1492.
8730

loUriVal PiEr-
SoN TEiXEira 

Prado

aUXiliar adMi-
NiSTraTiVo

000.829.952-
81

PolÍcia ciVil/ caSa dE 
cidadaNia

dE BENEVidES
0304493

lEidiaNE araU-
Jo raiol

aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

036.629.112-
21

PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE

MaracaNÃ/caSa do 
cidadÃo

99294241

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionados:
oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM GUrUPá 25 a 31/05/2022 6,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 865582
Portaria 1973/2022- da,17/10/2022. conceder 3, diária(s) ao defen-
sor cESar aUGUSTo aSSad, matrícula 3084698, objetivo ParTiciPar da 
lViii rEUNiÃo do cNcG. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a BElo HoriZoNTE, período 
19/10/2022 a 22/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865596
Portaria Nº 1971/2022 - da BeLÉM, 17/10/2022.
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 2022/1293471 de 06/10/2022.
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 MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGra-

MÁtica

Maria VilMa dE 
SoUSa araUJo

aNaliSTa dE 
dEfENSoria

244.905
.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

ViSiTa TÉcNica 
NoS MUNicÍPoS 
Para rEaliZa-

ÇÃo dE aÇÃo dE
cidadaNia.

03.091.
1492.
8730

HidElfraN oli-
VEira alVES

MoT. dE 
dEfENSoria

655.936
.262-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57201688 coNdUZir 

SErVidora

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados:
oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM cUrUÇa, SÃo JoÃo da PoNTa, ToMÉ-aÇU, iPiXUNa do Pará 27 a 29/09/2022 2,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 865570
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Portaria 1975/2022- da,17/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
a defensora aNa claUdia da SilVa caBral, matrícula 5895983, objetivo 
rEUNiÃo coM o NÚclEo coNEXÃo dEfENSoria Para aliNHaMENTo 
NoS aGENdaMENToS E aTENdiMENToS do NÚclEo. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de aNaNiN-
dEUa a BElÉM, período 04/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865602
Portaria 1976/2022- da,17/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores aNa criSTiNa MorENo fUrTado, matrícula 5463870-2, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, NilToN da coSTa MoNTEi-
ro, matrícula 57211743, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdi-
MENTo TÉcNico aoS adolEScENTES cUSTodiadoS Na UNidadE So-
cioEdUcaTiVa cESEf E cEfiP. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, 
período 13/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865629
Portaria 1979/2022- da,17/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores Maria liMa doS SaNToS SENa, matrícula 57201133, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, MaXiMiaNo SoUTo aMado 
NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTEN-
diMENTo da EQUiPE MUlTidiSciPliNar aoS cUSTodiadoS QUE SE EN-
coNTraM Na colÔNia PENal aGrÍcola(cPaSi). fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 13/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865649
Portaria 1978/2022- da,17/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao defensor rEiNaldo MarTiNS JUNior, matrícula 57192842, objetivo 
rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico aoS adolEScENTES cUSTodia-
doS No cESEf E cEfiP. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
13/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865645
Portaria 1977/2022- da,17/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diá-
ria(s) aos Servidores carla laKiSS iGNacio, matrícula 54191154, car-
go aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, EliVar loBo alVES, matrícula 
57211744, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNi-
co aoS adolEScENTES cUSTodiadoS Na UNidadE SocioEdUcaTiVa 
UaSE aNaNiNdEUa ii ciJaM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 
06/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865633
Portaria 1985/2022- da,18/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oliVEira, 
matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
PÚBlico lEoNardo caBral JaciNTo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a SaNTo 
aNTÔNio do TaUá, período 03/10/2022, 07/10/2022, 14/10/2022. 
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865713
Portaria 1980/2022- da,17/10/2022. Conceder 2 + 1\2, diária(s) aos 
defensores daVid oliVEira PErEira da SilVa, matrícula 5895999, Elia-
Na MaGNo GoMES, matrícula 57194429, objetivo rEaliZar MUTirÃo 
dE aTENdiMENTo JUrÍdico E PSicoSSocial aoS adolEScENTES EM 
coNfliTo coM a lEi iNTErNadoS NoS cENTroS dE rEEdUcaÇÃo dE 
MaraBá. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a MaraBá, período 17/10/2022 a 19/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865693
Portaria 1981/2022- da,17/10/2022. Conceder 2 + 1\2, diária(s) 
as Servidoras GaBriEla MacHado MoraES dE SoUZa, matrícula 
5897040/3, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, carla laKiSS 
iGNacio, matrícula 54191154, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBli-
ca, objetivo rEaliZar MUTirÃo dE aTENdiMENTo JUrÍdico E PSicoS-
Social aoS adolEScENTES EM coNfliTo coM a lEi iNTErNadoS NoS 
cENTroS dE rEEdUcaÇÃo dE MaraBá. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MaraBá, 
período 17/10/2022 a 19/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865703

.

.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 68, de 17 de oUtUBro de 2022.
a dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, em exercício, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar 
n° 54, de 7 de fevereiro de 2006; considerando os termos do Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/1294369; rESolVE:

Exonerar, a pedido, rafaEla Maria craVo liMa, id funcional nº 5897878, 
do cargo efetivo de aUXiliar dE dEfENSoria PÚBlica, a contar de 
07.10.2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 865792
Portaria Nº 673/2022/GaB/dPG, de 17 de oUtUBro de 2022.
a dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, em exercício, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, inciso i; art. 33, iii, c/c art. 
48 todos da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, consi-
derando o processo administrativo eletrônico nº 2022/462485, rESolVE:
art. 1ª liberar os defensores (a) Públicos (a) abaixo relacionados para par-
ticiparem do XV coNadEP (congresso Nacional das defensoras e defen-
sores Públicos), a realizar-se no período de 8 a 11 de novembro de 2022, 
em Goiânia/Go, com prejuízo de suas funções junto às suas respectivas 
defensorias Públicas e coordenações.
NoMe                                              id. FUNcioNaL Nº
adonai oliveira farias                57198591
andrea Macedo Barreto                5895996
anelyse Santos de freitas                5634504
Bia albuquerque Tiradentes                 5935442
Brunno aranha e Maranhão                5931561
Bruno Braga cavalcante                57176475
celia Symonne filocreão Gonçalves 57191007
daiane lima dos Santos                5861144
Eliana Socorro Santos Vasconcelos 3084868
fábio Pires Namekata                 55588709
felicia Marques fiuza Nunes                55588700
fernando José Sampaio lobo                80846028
Gisele Vieira Brasil Batista farias 5895969
Hindemburgo rabello de Moura Junior 5957717
Jacqueline Bastos loureiro                5895994
Joseane rocha Godoy Santana  55588704
Juliana andréa oliveira                5895991
Kassandra campos Pinto lopes Gomes 55589183
Kelly aparecida Soares                57191056
leiliana Santa Brigida Soares lima 55589060
luciana Silva rassy Palacios                 57209873
Maria de Belém Batista Pereira 3085147
Maria do carmo Souza Maia                 57175944
Mauro Pinho da Silva                57190956
Paula Michelly Melo de Brito                80845845
ronaldo Nogueira Marques                5957733
Silvia Gomes Noronha                 55589185
Suzy Souza de oliveira                55588696
Vinicius Toledo augusto                 57231696
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 865796

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
errata
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, desemba-
lagem e montagem, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no termo de referência, anexo i do edital.
onde se lê: SESSÃo PÚBlica: 28/10/2022, às 09h00min;
Leia-se: SESSÃo PÚBlica: 03/11/2022, às 09h00min, horário de Bra-
sília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 
925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.
br. informações pelo telefone (91) 3205-3184, (91) 3205-3257 ou e-mail 
licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 18 de outubro de 2022. Serviço de licitação 
do TJPa.

Protocolo: 865171
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.

.

diÁria
.

 Por-
taria data MaGistrado/serVidor Matri-

cULa carGo  oriGeM  destiNo FiNaLidade Periodo QUaN-
tidade  VaLor 

2432 01/09/2022 Marcia aNdrEa aUGUSTo 
PErEira 62871 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa SÃo Joao do araGUaia/Pa rEaliZar aValiaÇÃo PSicoloGica 02/09/2022 0,5  r$  263,71

2433 01/09/2022 MariaNa TriPac MilEo 
caMara 172774 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa BarcarENa/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo doS SErViÇoS 

dE  dE MaNUTENÇÃo PrEdial 05 a 06/09/2022. 1,5  r$  866,04

2434 01/09/2022 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa coNcordia do Para/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 
do forUM 08 a 09/09/2022. 1,5  r$  866,04

2435 01/09/2022 aMaNda MirlEN SaraiVa 
diNiZ 121304 oficial dE JUSTica 

aValiador caSTaNHal/Pa ParaGoMiNaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 08 a 10/09/2022. 2,5  r$  1.575,28

2436 01/09/2022 JoZElMa fErNaNdES do 
NaSciMENTo 89061 PEdaGoGo(a) alTaMira/Pa MEdicilaNdia/Pa

rEaliZar PalESTra dE oriENTaÇao 
SoBrE adoÇao dESTiNada a rEdE dE 

aTENdiMENTo MUNiciPal
19/08/2022 0,5  r$  121,66

2437 01/09/2022 SaNdra da SilVa ViEira 78778 PSicoloGo(a) alTaMira/Pa MEdicilaNdia/Pa
rEaliZar PalESTra dE oriENTaÇao 

SoBrE adoÇao dESTiNada a rEdE dE 
aTENdiMENTo MUNiciPal

19/08/2022 0,5  r$  113,66

2438 01/09/2022 caroliNa criSTiNa MaToS dE 
carValHo 173380 SErViÇo Social TUcUMa/Pa oUrilaNdia do NorTE/Pa rEaliZar ESTUdo Social 01/09/2022 0,5  r$  263,71

2439 01/09/2022 EdSoN SaNToS dE SoUZa 37338 MiliTar BElEM/Pa iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar MaNUTENcao NaS PorTaS 
dETEcToraS dE METaiS 01/09/2022. 0,5  r$  263,71

2440 01/09/2022 Marcio ricardo BorGES 
dE liMa 148024 MiliTar BElEM/Pa iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar MaNUTENcao NaS PorTaS 

dETEcToraS dE METaiS 01/09/2022. 0,5  r$  263,71

2441 01/09/2022 aliSSoN alaN MElo PiNHo 166383 MiliTar BElEM/Pa iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar MaNUTENcao NaS PorTaS 
dETEcToraS dE METaiS 01/09/2022. 0,5  r$  263,71

2442 02/09/2022 MarlENE SaNToS GoMES 102326 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa SÃo Joao do araGUaia/Pa rEaliZar ESTUdo Social 02/09/2022 0,5  r$  255,71

2443 02/09/2022 JoElSoN da SilVa alMEida 63606 MoToriSTa BElEM/Pa MaraBa/Pa rEcolHEr ProcESSoS fiSicoS Para a 
cENTral dE diGiTaliZaÇao 04 a 05/09/2022. 1,5  r$  964,95

2444 02/09/2022 claUdia SadEcK BUrlaMaQUi 62537 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa XiNGUara/Pa
rEaliZar ViSiTa TEcNica dE acoMPa-
NHaMENTo da oBra dE coNSTrUÇao 

do NoVo forUM
12 a 14/09/2022. 2,5  r$  1.500,37

2445 02/09/2022 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa caMETa/Pa, Baiao/Pa, Moca-

JUBa/Pa
rEaliZar acoMPaNHaMENTo doS SEr-

ViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEdial 14 a 16/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2446 02/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Pará/Pa rEaliZar ESTUdo Social 08 E 09/09/2022 1  r$  511,42
2447 02/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Pará/Pa rEaliZar ESTUdo Social 08 E 09/09/2022 1  r$  511,42
2448 02/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 06/09/2022 0,5  r$  255,71
2449 02/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 06/09/2022 0,5  r$  255,71
2450 02/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 15 E 19/09/2022 1  r$  511,42
2451 02/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 15 E 19/09/2022 1  r$  511,42

2452 02/09/2022 claUdia criSTiNa SardiNHa 
dE SoUZa 6867-5 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 09/09/2022 0,5  r$  263,71

2453 02/09/2022 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 09/09/2022 0,5  r$  263,71

2454 02/09/2022 claUdia criSTiNa SardiNHa 
dE SoUZa 6867-5 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaracaNa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 09/09/2022 0,5  r$  527,42

2455 02/09/2022 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaracaNa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 09/09/2022 0,5  r$  527,42

2456 02/09/2022 odENilSoN cardoSo dE 
oliVEira --- cEdido(a) SÃo MiGUEl do do 

GUaMa/Pa caSTaNHal/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14 E 15/09/2022 1  r$  709,24

2457 02/09/2022 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 13/09/2022 0,5  r$  263,71
2458 02/09/2022 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 13/09/2022 0,5  r$  263,71
2459 02/09/2022 ValdEir diaS dE SoUZa 116831 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 13/09/2022 0,5  r$  263,71

2460 02/09/2022 Mara rEGiNa rodriGUES 
caNElaS 150720 cHEfE dE arrEcadaÇÃo cUrUca/Pa BElEM/Pa TraNSPorTar EQUiPaMENTo dE 

iNforMaTica 05 a 06/09/2022. 1,5  r$  882,04

2461 02/09/2022 JUScEliNo dE SoUZa PErEira 180645 rEQUiSiTado(a) iTUPiraNGa/Pa MaraBa/Pa oBTEr cErTificado diGiTal 05/09/2022 0,5  r$  354,62

2462 05/09/2022 ENiValdo rEiS da SilVa 193925 rEQUiSiTado(a) BraGaNÇa/Pa aNaNiNdEUa/Pa TraNSPorTar ProcESSoS Para o 
arQUiVo GEral 06/09/2022 0,5  r$  354,62

2463 05/09/2022 EVaNdro lUiZ BaTiSTa 
SaloMao 15016 oficial dE JUSTica 

aValiador alENQUEr/Pa cUrUá/Pa cUMPrir MaNdadoS 07 a 11/09/2022. 4,5  r$  3.009,76

2464 05/09/2022 lEidiaNE raMoS dE aZEVEdo 102539 SErVico Social rEdENcao/Pa XiNGUara/Pa

rEaliZar acoMPaNHaMENTo do Pri-
MEiro coNTaTo fiSico No ProcESSo 

dE aProXiMaÇao GradaTiVa ENTrE oS 
PrETENdENTES E aS criaNÇaS

09/09/2022. 0,5  r$  - 

2465 05/09/2022 roSa Maria fErrEira doS 
SaNToS 190004 PSicoloGo(a) rEdENcao/Pa XiNGUara/Pa

rEaliZar acoMPaNHaMENTo do Pri-
MEiro coNTaTo fiSico No ProcESSo 

dE aProXiMaÇao GradaTiVa ENTrE oS 
PrETENdENTES E aS criaNÇaS

09/09/2022. 0,5  r$  - 

2466 05/09/2022 alBiNo dE aBrEU NoGUEira 
filHo 8389 aTENdENTE JUdiciario BElEM/Pa

SÃo Joao do araGUaia/Pa, SÃo 
doMiNGoS do araGUaia/Pa E 
SÃo GEraldo do araGUaia/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
EQUiPE TEcNica da SEcrETaria dE 

iNforMaTica
05 a 10/09/2022. 5,5  r$  3.594,28

2467 05/09/2022 Joao ValErio dE MoUra 
JUNior 136573 JUiZ dE dirEiTo roNdoN do Para/Pa BElEM/Pa MiNiSTrar aUla aoS NoVoS JUiZES No 

cUrSo dE forMaÇÃo iNicial 18 a 21/09/2022 3,5  r$  3.657,67

2468 05/09/2022 aNdErSoN do VallE fi-
GUEirEdo 67393 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa SÃo PaUlo/SP ParTiciPar do 10º forUM BraSilEiro 

dE cSirTs 18 a 22/09/2022 4,5  r$  2.827,94

2469 05/09/2022 THiaGo do roSario dE 
caSTro 174394 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SÃo PaUlo/SP ParTiciPar do 10º forUM BraSilEiro 

dE cSirTs 18 a 22/09/2022 4,5  r$  2.795,94

2470 05/09/2022 JoÃo PaUlo PorTUGal faria 116335 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  164,27

2471 05/09/2022 roBErTo GilSoN PErEira 
dE SoUZa 57142 oficial dE JUSTica 

aValiador --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  164,27

2472 05/09/2022 aMarildo JoSE MaZUTTi 60135 JUiZ(a) dE dirEiTo --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  127,29

2473 05/09/2022 Maria aNa doS SaNToS liMa 90760 oficial dE JUSTica 
aValiador

coNcEicao do ara-
GUaia/Pa florESTa do araGUaia/Pa cUMPrir MaNdadoS 05 a 06/09/2022. 1,5  r$  882,04
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2474 05/09/2022 lUiS GoNZaGa aGUiar dE 
SoUZa filHo 42690 oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do ara-

GUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 02/09/2022 0,5  r$  263,71

2475 05/09/2022 SilVaNa aZEVEdo SaNToS 88072 PEdaGoGo(a) --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  164,27

2476 06/09/2022 Joao PaUlo caSTro dE liMa 18553 MiliTar BElEM/Pa aNaPU/Pa rEaliZar SEGUraNca PaTriMoNial 05 a 10/09/2022. 5,5  r$  3.537,18

2477 06/09/2022 lEaNdro coSTa frEirE 92479 MiliTar BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 31/08 a 
04/09/2022 4,5  r$  2.941,07

2478 06/09/2022 JoSE HENriQUE affoNSo 
fErrEira MiraNda 189243 oficial dE JUSTica 

aValiador Garrafao do NorTE/Pa NoVa ESPEraNÇa do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS
08 a 09, 14 a 15, 

21 a 22, 28 a 
29/09/2022

6  r$  3.528,16

2479 06/09/2022 ENiValdo rEiS da SilVa 193925 rEQUiSiTado(a) BraGaNÇa/Pa aNaNiNdEUa/Pa TraNSPorTar ProcESSoS Para o 
arQUiVo 06/09/2022 0,5  r$  354,62

2480 06/09/2022 adriENNE MacEdo alVa-
rENGa 113166 aSSESSora doS JUiZa-

doS ESPEciaiS --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.478,43

2481 06/09/2022 claUdia dE faTiMa NUNES 
fErrEira 155551 aSSESSora doS JUiZa-

doS ESPEciaiS --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.478,43

2482 06/09/2022 VaNdErlUci SiMÕES cUNHa 117064 aUXiliar JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.478,43

2483 06/09/2022 fraNciSco roNaldo dE 
araUJo 14478 oficial dE JUSTica 

aValiador --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  985,62

2484 06/09/2022 aUGUSTo dE alMEida Macola 149764 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa Baiao, MocaJUBa E iGaraPE-

Miri/Pa 
rEaliZar aValiaÇao doS EQUiPaMEN-

ToS dE rEfriGEraÇao 08 a 13/09/2022. 5,5  r$  3.537,18

2485 06/09/2022 Joao PaUlo PorTUGal faria 116335 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  470,59

2486 06/09/2022 roBErTo GilSoN PErEira 
dE SoUZa 57142 oficial dE JUSTica 

aValiador --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  470,59

2488 06/09/2022 aNToNio Maria ZacariaS dE 
oliVEira 7510 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 08 E 12/09/2022 1  r$  527,42

2489 06/09/2022 MESSiaS caMPoS NETo 195243 oficial dE JUSTica 
aValiador cacHoEira do arari/Pa SaNTa crUZ do arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 06 a 07/09/2022. 1,5  r$  972,95

2490 06/09/2022 rENaN NoroNHa caValcaNTE 189367 oficial dE JUSTica 
aValiador cacHoEira do arari/Pa SaNTa crUZ do arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 06 a 07/09/2022. 1,5  r$  972,95

2491 06/09/2022 JoSE JocEliNo rocHa 149080 JUiZ(a) dE dirEiTo PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTi-
PUrU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 08, 09, 12, 13, 14 

E 15/09/2022. 3  r$  2.823,45

2492 06/09/2022 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa JacUNda/Pa rEaliZar ESTUdo Social 05/09/2022 0,5  r$  263,71

2493 06/09/2022 PaUlo roBErTo rodriGUES 
cEciM 10650 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa Baiao, MocaJUBa E iGaraPE-

Miri/Pa 
rEaliZar ViSToria No SiSTEMa dE 

rEfriGEraÇÃo 08 a 13/09/2022. 5,5  r$  3.505,18

2494 06/09/2022 MarcElo PaSSoS calaNdriNi 
fErNaNdES 170917 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa coNcordia do Para/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo do 

forUM, coNTraTo 040/2022 08/09/2022 0,5  r$  255,71

2495 06/09/2022 MarcElo PaSSoS calaNdriNi 
fErNaNdES 170917 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SÃo fEliX do XiNGU/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo do 

forUM, coNTraTo 040/2023 12 a 16/09/2022. 4,5  r$  2.697,03

2496 06/09/2022 carloS oTaVio BaNdEira 
BarBoSa 179183 MiliTar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 08 a 22/09/2022. 14,5  r$  - 

2497 06/09/2022 JailSoN roBErTo NUNES 
da SilVa 181455 MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 06 a 20/09/2022. 14,5  r$  9.374,88

2498 06/09/2022 GiVaNildo SoarES SaNTiaGo 148075 MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 06 a 20/09/2022. 14,5  r$  9.374,88
2499 06/09/2022 lEaNdro coSTa frEirE 92479 MiliTar BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 07 a 11/09/2022. 5,5  r$  3.009,76

2500 06/09/2022 VilMar dUrVal MacEdo 
JUNior 149381 JUiZ dE dirEiTo alENQUEr/Pa cUrUa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 19 a 23/09/2022 0,5  r$  4.598,82

2501 06/09/2022 Marcio ricardo BorGES 
dE liMa 148024 MiliTar BElEM/Pa MoJU/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 05 a 06/09/2022. 1,5  r$  882,04

2502 08/09/2022 Marcio ricardo BorGES 
dE liMa 148024 MiliTar BElEM/Pa SaNTa Maria do Pará/Pa rEaliZar SEGUraNca PaTriMoNial do 

forUM dUraNTE rEforMa. 08 a 22/09/2022. 14,5  r$  9.283,97

2503 08/09/2022 EdSoN SaNToS dE SoUZa 37338 MiliTar BElEM/Pa MaraBa/Pa
rEaliZar iNSTalacao dE caMEraS 

dE MoNiToraMENTo E ViGilaNcia No 
PrEdio

09 a 18/09/2022. 9,5  r$  6.192,32

2504 08/09/2022 aliSSoN alaN MElo PiNHo 166383 MiliTar BElEM/Pa MaraBa/Pa
rEaliZar iNSTalacao dE caMEraS 

dE MoNiToraMENTo E ViGilaNcia No 
PrEdio

09 a 18/09/2022. 9,5  r$  6.192,32

2505 08/09/2022 SaMaNTa PriScila rodri-
GUES dE carValHo 163686 MiliTar BElEM/Pa MaraBa/Pa

rEaliZar iNSTalacao dE caMEraS 
dE MoNiToraMENTo E ViGilaNcia No 

PrEdio
09 a 18/09/2022. 9,5  r$  6.192,32

2506 08/09/2022 THYaGo alMEida doS SaNToS 166421 MiliTar BElEM/Pa MaraBa/Pa
rEaliZar iNSTalacao dE caMEraS 

dE MoNiToraMENTo E ViGilaNcia No 
PrEdio

09 a 18/09/2022. 9,5  r$  6.192,32

2507 08/09/2022 Maria aNa doS SaNToS liMa 90760 oficial dE JUSTica 
aValiador

coNcEicao do ara-
GUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 07/09/2022. 0,5  r$  263,71

2508 08/09/2022 dJalMa da coSTa MarTiNS 63932 cHEfE da SEcao dE Mo-
NiToraMENTo dE froTa SaliNoPoliS/Pa SaliNoPoliS/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para a 

EQUiPE da SEcrETaria dE iNforMaTica 11 a 16/09/2022. 5,5  r$  3.406,27

2509 08/09/2022 EVEraldo dE JESUS SENa 
alEiXo 59056 MiliTar BElEM/Pa MaraBa/Pa rEaliZar SEGUraNca PaTriMoNial 

dUraNTE rEforMa do forUM 12 a 26/09/2022. 14,5  r$  9.283,97

2510 08/09/2022 carloS roBErTo da SilVa 
MaTiaS 63282 MoToriSTa BElEM/Pa

SÃo fraNciSco do Pará/Pa, iGa-
raPE- aÇU/Pa, NoVa TiMBoTEUa/
Pa, caPaNEMa/Pa, BraGaNÇa/Pa  
SaNTa Maria do Para/Pa E SÃo 

MiGUEl do GUaMa/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
EQUiPE TEcNica da SEcrETaria dE 

iNforMaTica
12 a 16/09/2022. 4,5  r$  2.697,03
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2511 08/09/2022 lorENa raMoS do ValE 69680 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.806,97

2512 08/09/2022 NaTalia daNTaS MoNTEiro 181617 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.806,97

2513 08/09/2022 GilMar PiNTo UcHoa 74624 MiliTar BElEM/Pa TErra SaNTa/Pa rEaliZar SEGUraNca dE  MaGiSTrado 24/09/2022 14,5  r$  - 

2514 08/09/2022 odENilSoN cardoSo dE 
oliVEira --- cEdido(a) SÃo MiGUEl do do 

GUaMa/Pa  coNdUZir VEicUlo oficial Para o 
oficial dE JUSTiÇa 09/09/2022. 0,5  r$  354,62

2515 08/09/2022 SaMUEl SilVa MacEdo 189201 oficial dE JUSTica 
aValiador UrUara/Pa PlacaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 05/09/2022. 0,5  r$  263,71

2516 08/09/2022 JoSE HENriQUE affoNSo 
fErrEira MiraNda 189243 oficial dE JUSTica 

aValiador --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  985,62

2517 08/09/2022 MaNUEla do Socorro oli-
VEira fErrEira 130435 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 08/09/2022 0,5  r$  263,71

2518 08/09/2022 SidNEia SaNToS dE SoUSa 160610 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 08/09/2022 0,5  r$  263,71

2519 08/09/2022 iraN JoSE rodriGUES JUNior 32484 oficial dE JUSTica 
aValiador SaNTarEM/Pa MoJUi/Pa E BElTErra/Pa cUMPrir MaNdadoS 08 a 10/09/2022. 2,5  r$  1.591,28

2520 08/09/2022 aNdrE lUiZ filo-crEao 
Garcia da foNSEca 36840 JUiZ dE dirEiTo --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  381,86

2521 08/09/2022 Joao aroldo riBEiro NETo 93009 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  821,35

2522 08/09/2022 raQUEl MoUra riBEiro 144134 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  821,35

2523 08/09/2022 aldiNEY lUiZ dE SoUSa GaMa 177890 rEQUiSiTado(a) alENQUEr/Pa cUrUa/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-
ciaS 19 a 23/09/2022 4,5  r$  2.737,03

2524 08/09/2022 GilMara rodriGUES rocHa 154491 oficial dE JUSTica 
aValiador --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  2.601,43

2525 08/09/2022 clEBE alVES liMa 204463 rEQUiSiTado(a) --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  328,54

2526 08/09/2022 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM ViGia/Pa acoMPaNHaMENTo doS SErViÇoS dE 

MaNUTENÇÃo PrEdial 09/09/2022 0,5  r$  263,71

2527 08/09/2022 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 SErVico Social --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  2.299,78

2528 08/09/2022 GilMar PiNTo UcHoa 74624 MiliTar BElEM/Pa TErra SaNTa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 10 a 24/09/2022. 14,5  r$  9.374,88

2532 08/09/2022 aNToNio SilVaNEY TEiXEira 
dUarTE JUNior 143171 aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa alMEiriM/Pa acoMPaNHar oS SErViÇoS dE MaNU-
TENcao PrEdial 13 a 17/09/2022 4,5  r$  2.827,94

2533 08/09/2022 Maico aNdErSoN da SilVa 
fariaS 140091 MiliTar BElEM/Pa oriXiMiNa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 09 a 24/09/2022. 15,5  r$  9.638,59

2534 08/09/2022 JoNaS PErEira BEZErraS 
JUNior 194778 aSSESSor dE JUiZ PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTi-

PUrU/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS
08, 09, 12, 13, 14 

E 15/09/2022. 3  r$  1.582,26

2535 08/09/2022 Maria dE NaZarE SilVa 
GoUVEia doS SaNToS 1309 dESEMBarGadora BElEM SaliNoPoliS/Pa rEaliZar JorNada da coNciliacÃo, 

iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo 12 a 16/09/2022. 4,5  r$  4.864,77

2536 08/09/2022 JEoVaNa rodriGUES MiraNda 29726 coordENadora dE 
GaBiNETE BElEM SaliNoPoliS/Pa rEaliZar JorNada da coNciliacÃo, 

iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo 12 a 16/09/2022. 4,5  r$  2.737,03

2537 09/09/2022 EliaS caETaNo aMaral dE 
MoraES --- MiliTar BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa

rEaliZar EScolTa E SEGUraNca da co-
ordENadora doS JUiZadoS ESPEciaiS 

dUraNTE JorNada dE coNciliacao, 
iNSTrUcao E JUlGaMENTo

12 a 16/09/2022. 4,5  r$  3.191,58

2538 09/09/2022 TaciaNa VicENTE araUJo 59064 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa JacUNda/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14/09/2022 0,5  r$  263,71

2539 09/09/2022 ENiValdo rEiS da SilVa 193925 rEQUiSiTado(a) BraGaNÇa/Pa aNaNiNdEUa/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial TraNS-

PorTaNdo ProcESSoS fiSicoS Para o 
arQUiVo GEral.

09/09/2022 0,5  r$  354,62

2540 09/09/2022 JoZElMa fErNaNdES do 
NaSciMENTo 89061 aNaliSTa JUdiciario alTaMira/Pa ViToria do XiNGU/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14, 27, E 

30/09/2022 1,5  r$  767,13

2541 09/09/2022 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE MUaNa/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 20 a 23/09/2022 3,5  r$  2.118,70

2542 09/09/2022 claUdia lUcia VaScoNcEloS 
da SilVa 88480 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa oBidoS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 11 a 15/09/2022. 4,5  r$  2.827,94

2543 09/09/2022 lUiS aNToNio loPES da SilVa 53627 MiliTar BElEM PriMaVEra/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 11 a 25/09/2022. 14,5  r$  9.374,88

2544 09/09/2022 WilSoN doS SaNToS 
PiNHEiro 37550 MiliTar BElEM cUrioNoPoliS/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 12 a 26/09/2022. 14,5  r$  9.283,97

2545 09/09/2022 VilMar coSTa riBEiro 59129 MiliTar BElEM liMoEiro do aJUrU/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 12 a 16/09/2022. 4,5  r$  2.737,03

2546 09/09/2022 claUdio lUiS da SilVa 
caBral 116467 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa

 SÃo fraNciSco do Pará/
Pa, iGaraPÉ-aÇU/Pa, NoVa 

TiMBoTEUa/Pa, PEiXE-Boi/Pa, 
caPaNEMa/Pa, BraGaNÇa/Pa, 

SaNTa Maria do Pará/Pa E SÃo 
MiGUEl do GUaMá/Pa

iMPlaNTar NoVaS SWiTcHES NoS 
forUNS 12 a 16/09/2022. 4,5  r$  2.697,03

2547 09/09/2022 alBErico TEiXEira dE aGUiar 83887 MiliTar BElEM PraiNHa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 11 a 13/09/2022. 2,5  r$  1.591,28

2548 09/09/2022 JoSE lUiZ SarMENTo dE 
araUJo 40720 rEQUiSiTado(a) BElEM/Pa coNcordia do Para/Pa fiScaliZar a oBra dE coNSTrUÇao 

do forUM 08/09/2022 0,5  r$  263,71

2549 09/09/2022 cHarlES MENEZES BarroS 22969 JUiZ aUXiliar BElEM BraSilia/df ParTiciPar do ESTaGio ESPEcial dE 
iNTEliGENcia 18 a 30/09/2022 12,5  r$  

13.866,78

2550 09/09/2022 ariElY coSTa QUiNTaNilHa 
fUrlaN 203491 oficial dE JUSTica 

aValiador iGaraPE-aÇU/Pa TErMo dE MaGalHaES BaraTa/Pa cUMPrir MaNdadoS 09/09/2022 0,5  r$  263,71
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2552 09/09/2022 aNdrE lUiZ filo-crEao 
Garcia da foNSEca 36840 JUiZ dE dirEiTo caSTaNHal/Pa caMETa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 12 a 13/09/2022. 1,5  r$  1.502,64

2553 09/09/2022 JoEl doS SaNToS GoMES 
JUNior 90468 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa caMETa/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 12 a 13/09/2022. 1,5  r$  866,04

2554 09/09/2022 SYlVio MaGNUS SilVa 
fErrEira 46825 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa caMETa/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 12 a 13/09/2022. 1,5  r$  866,04

2555 09/09/2022 SaNdra da SilVa ViEira 78778 aNaliSTa JUdiciario alTaMira/Pa MEdicilaNdia/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 12 a 16/09/2022. 4,5  r$  2.697,03

2556 12/09/2022 NElMario diaS airES 101770 oficial dE JUSTica 
aValiador rEdENcao/Pa coNcEicao do araGUaia/Pa cUMPrir MaNdadoS 12 a 13/09/2022. 1,5  r$  882,04

2557 12/09/2022 NElMario diaS airES 101770 oficial dE JUSTica 
aValiador rEdENcao/Pa ViToria do XiNGU/Pa cUMPrir MaNdadoS 14 a 16/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2558 12/09/2022 aMaNda MirlEN SaraiVa 
diNiZ 121304 oficial dE JUSTica 

aValiador caSTaNHal/Pa coNcordia do Para/Pa cUMPrir MaNdadoS 14 a 16/09/2022 2,5  r$  1.476,37

2559 12/09/2022 aNToNio fErNaNdo dE car-
ValHo Vilar 82694 JUiZ(a) dE dirEiTo alTaMira/Pa UrUara/Pa rEaliZar aUdiENciaS 13/09/2022 0,5  r$  470,58

2560 12/09/2022 Elcia BETaNia SoUSa SilVa 
oliVEira 127167 aSSESSora dE JUiZ alTaMira/Pa UrUara/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 13/09/2022 0,5  r$  263,71

2561 12/09/2022 dElicio Praca NaSciMENTo 
da SilVa 15059 aGENTE dE SEGUraNÇa alTaMira/Pa UrUara/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 13/09/2022 0,5  r$  255,71

2562 12/09/2022 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa PoNTa dE PEdraS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 15 a 16/09/2022 1,5  r$  882,04

2563 12/09/2022 daHil ParaENSE dE SoUZa 426 dESEMBarGadora BElEM aBaETETUBa/Pa rEaliZar ViSiTa dE iNSPEÇÃo do 1º 
cEJUSc 16/09/2022 0,5  r$  591,04

2564 12/09/2022 lUcYaN VicTor dE alMEida 
cHaVES 155977 aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo BElEM aBaETETUBa/Pa rEaliZar ViSiTa dE iNSPEÇÃo do 1º 
cEJUSc 16/09/2022 0,5  r$  263,71

2565 12/09/2022 Maria do Socorro BarroS 
MoraES 68772 dESEMBarGadora BElEM aBaETETUBa/Pa rEaliZar ViSiTa dE iNSPEÇÃo do 1º 

cEJUSc 16/09/2022 0,5  r$  263,71

2566 12/09/2022 GaBriEl HENriQUE da SilVa 
VENTUra 143782 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa oriXiMiNa/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 

coNTraTo 058/2022. 12 a 14/09/2022. 2,5  r$  1.500,37

2567 12/09/2022 JoSE lUiZ SarMENTo dE 
araUJo 40720 rEQUiSiTado(a) BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa fiScaliZar a oBra dE coNSTrUÇao 

do forUM 12 a 13/09/2022. 1,5  r$  882,04

2568 12/09/2022 aNToNio fErNaNdo dE car-
ValHo Vilar 82694 JUiZ(a) dE dirEiTo alTaMira/Pa aNaPU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 14/09/2022 0,5  r$  470,58

2569 12/09/2022 Elcia BETaNia SoUSa SilVa 
oliVEira 127167 aSSESSora dE JUiZ alTaMira/Pa aNaPU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 14/09/2022 0,5  r$  263,71

2570 12/09/2022 dElicio Praca NaSciMENTo 
da SilVa 15059 aGENTE dE SEGUraNÇa alTaMira/Pa aNaPU/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 

TraNSPorTE da EQUiPE 14/09/2022 0,5  r$  255,71

2571 12/09/2022 JoaQUiM aUGUSTo GoMES dE 
SoUZa MEira 151831 SEa BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa aValiar a PoSSiBilidadE dE aUaliZa-

ÇÃo dE laYoUT 12 a 14/09/2022. 2,5  r$  1.500,37

2572 12/09/2022 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa alMEiriM/Pa acoMPaNHaMENTo doS SErViÇoS dE 
MaNUTENÇÃo PrEdial 13 a 17/09/2022 4,5  r$  2.795,94

2573 12/09/2022 MaNUEl carloS dE JESUS 
Maria 113255 JUiZ dE dirEiTo SaNTarEM/Pa iTaiTUBa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 19 a 20/09/2022. 1,5  r$  1.502,64

2574 12/09/2022 adElcidES VaScoNcEloS 
MariNHo 46701 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa MoNTE alEGrE/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 19 a 20/09/2022. 1,5  r$  866,04

2575 13/09/2022 EllaNa BarroS PiNHEiro 196011 aNaliSTa JUdiciario aBaETETUBa/Pa iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar ESTUdo Social 15 ,16, 19 e 
20/09/2022 2  r$  1.054,84

2576 13/09/2022 JoYcE da SilVa araUJo 59285 PEdaGoGo(a) caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo Social E colHEr 
dEPoiMENTo ESPEcial 14 a 16/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2577 13/09/2022 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 SErViÇo Social caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo Social E colHEr 
dEPoiMENTo ESPEcial 14 a 16/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2578 13/09/2022 aNa claUdia GoES da SilVa 59277 SErViÇo Social caSTaNHal/Pa oriXiMiNa/Pa rEaliZar ESTUdo Social E colHEr 
dEPoiMENTo ESPEcial 14 a 16/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2579 13/09/2022 ValdEir diaS dE SoUZa 116831 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo Social E colHEr 
dEPoiMENTo ESPEcial 14 a 16/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2580 13/09/2022 iZaBETH fErrEira diNiZ 131245 aNaliSTa JUdiciario ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/
Pa rEaliZar ESTUdo Social 13/09/2022 0,5  r$  263,71

2581 13/09/2022 aNToNio do ESPiriTo SaNTo 
SiQUEira SilVa --- cEdido(a) ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/

Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
SErVidora QUE ira rEaliZar ESTUdo 

Social
13/09/2022 0,5  r$  354,62

2582 13/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 SErViÇo Social caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo Social 14/09/2022 0,5  r$  255,71
2583 13/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 PEdaGoGo(a) caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo Social 14/09/2022 0,5  r$  255,71

2584 13/09/2022 WaNdErSoN alcidES SENa 
MarQUES 63819 MoToriSTa BElEM/Pa caMETa/Pa, Baiao/Pa, Moca-

JUBa/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial Para 

SErVidor da SEa 14 a 16/09/2022 2,5  r$  1.476,37

2584 
- a 13/09/2022 aNToNio fraNciSco Gil 

BarBoSa 37850 JUiZ dE dirEiTo ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/
Pa

rEaliZar a rESolUÇÃo dE PENdENciaS 
adMiNiSTraTiVaS 24/08/2022 0,5  r$  492,80

2585 13/09/2022 alliNE NaZarETH raiol dE 
SoUSa PErEira 57800 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa UliaNoPoliS/Pa rEaliZar iNSPEÇÃo aGraria 21 a 22/09/2022 1,5  r$  882,04

2586 13/09/2022 aNToNio EdEraldo ViEira 
dE SoUZa 33480 oficial dE JUSTica 

aValiador MaraBa/Pa UliaNoPoliS/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para rEali-
ZaÇÃo dE iNSPEÇÃo aGraria 21 a 22/09/2022 1,5  r$  866,04

2587 13/09/2022 MaNUEl carloS dE JESUS 
Maria 113255 JUiZ dE dirEiTo SaNTarEM/Pa iTaiTUBa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 22 a 23/09/2022 1,5  r$  1.502,64

2588 13/09/2022 adElcidES VaScoNcEloS 
MariNHo 46701 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa MoNTE alEGrE/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 22 a 23/09/2022 1,5  r$  866,04

2589 13/09/2022 aNToNio fErNaNdo dE car-
ValHo Vilar 82694 JUiZ(a) dE dirEiTo alTaMira/Pa PacaJa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 18 a 19/09/2022 1,5  r$  1.593,55

2590 13/09/2022 Elcia BETaNia SoUSa SilVa 
oliVEira 127167 aSSESSora dE JUiZ alTaMira/Pa PacaJa/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 18 a 19/09/2022 1,5  r$  972,95

2591 13/09/2022 dElicio Praca NaSciMENTo 
da SilVa 15059 aGENTE dE SEGUraNÇa alTaMira/Pa PacaJa/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 

TraNSPorTE da EQUiPE 18 a 19/09/2022 1,5  r$  972,95

2592 13/09/2022 JUciNEidE alMEida ViEira 
PErEira 88056 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa JUrUTi/Pa rEaliZar ESTUdo Social 18 a 23/09/2022 5,5  r$  3.446,27

2593 13/09/2022 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa GUrUPa/Pa

rEaliZar rEcEBiMENTo, acoMPaNHa-
MENTo E lEVaNTaMENTo doS SErViÇoS 

dE MaNUTENÇÃo PrEdial
19 a 24/09/2022 5,5  r$  3.446,27

2594 13/09/2022 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa afUa/Pa acoMPaNHar oS SErViÇoS dE MaNU-

TENcao PrEdial 26 a 30/09/2022 4,5  r$  2.737,03

2595 13/09/2022 fraNciSco roNaldo dE 
araUJo 14478 oficial dE JUSTica 

aValiador alTaMira/Pa SENador JoSE Porfirio/Pa cUMPrir MaNdadoS
08 a 09, 15 a 16, 
22 a 23 e 29 a 
30/08/2022

6  r$  3.464,16

2596 13/09/2022 SEBaSTiÃo rUBENS da SilVa 
PoNTES 6254 oficial dE JUSTica 

aValiador iGaraPE aÇU/Pa MaGalHaES BaraTa/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM SESSao 
do JUri 15/09/2022 0,5  r$  263,71
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2597 13/09/2022 ariElY coSTa QUiNTaNilHa 
fUrlaN 203491 oficial dE JUSTica 

aValiador iGaraPE aÇU/Pa MaGalHaES BaraTa/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM SESSao 
do JUri 15/09/2022 0,5  r$  263,71

2598 13/09/2022 PEdro SilVa filHo 51381 oficial dE JUSTica 
aValiador

coNcEicao do ara-
GUaia/Pa  cUMPrir MaNdadoS 14 a 19/09/2022. 5,5  r$  3.537,18

2599 13/09/2022 aMarildo JoSE MaZUTTi 60135 JUiZ dE dirEiTo MaraBa/Pa UliaNoPoliS/Pa rEaliZar iNSPEÇÃo aGraria 21 a 22/09/2022 1,5  r$  1.502,64
2600 13/09/2022 alBErico TEiXEira dE aGUiar 83887 MiliTar BElEM iTaiTUBa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 19 a 20/09/2022. 1,5  r$  882,04
2601 13/09/2022 adEMir BaSToS liMa 59137 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 19 a 23/09/2022. 4,5  r$  2.737,03

2602 13/09/2022 HEroNildES MarQUES 
BarBoSa 166014 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa

SalVaTErra/Pa, cacHoEira do 
arari/Pa, MUaNá/Pa E PoNTa dE 

PEdraS/Pa
rEaliZar ESTUdoS MUlTidiSciPliNarES

13 e 14/09/2022, 
15 e 16/09/2022, 
20 a 23/09/2022, 
e 26 a 28/09/2022

8  r$  4.763,91

2603 13/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo Social 20 E 21/09/2022 1  r$  511,42
2604 13/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo Social 20 E 21/09/2022 1  r$  511,42

2605 13/09/2022 claUdio lUiS da SilVa 
caBral 116467 aNaliSTa JUdiciario BElEM

BUJarU/Pa acara/Pa, coNcor-
dia do Para/Pa, MaE do rio/Pa, 
aUrora do Para/Pa E iPiXUNa 

do Para/Pa.

iMPlaNTar NoVaS SWiTcHES NoS 
forUNS 20 a 23/09/2022 3,5  r$  2.086,70

2606 13/09/2022 daViSoN GUiMaraES araUJo 
da SilVa 69647 aUXiliar JUdiciario BElEM

BUJarU/Pa acara/Pa, coNcor-
dia do Para/Pa, MaE do rio/Pa, 
aUrora do Para/Pa E iPiXUNa 

do Para/Pa.

iMPlaNTar NoVaS SWiTcHES NoS 
forUNS 20 a 23/09/2022 3,5  r$  2.086,70

2607 13/09/2022 EVaNdro GoMES MENEZES 177105 MiliTar BElEM aBaETETUBa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 20/09 a 
10/10/2022 20,5  r$  

13.266,68

2608 13/09/2022 carloS oTaVio BaNdEira 
BarBoSa 179183 MiliTar BElEM ParaUaPEBaS/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 20/09 a 

04/10/2023 14,5  r$  9.283,97

2609 13/09/2022 PaUlo roBErTo rodriGUES 
cEciM 10650 aUXiliar JUdiciario BElEM SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 

oficial dE JUSTica 19 a 22/09/2022 3,5  r$  2.086,70

2610 13/09/2022 JocilENE PiNHEiro ro-
driGUES 152129 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa SÃo Joao dE PiraBaS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14/09/2022 0,5  r$  263,71

2611 14/09/2022 JoSE lUiZ SarMENTo dE 
araUJo 40720 rEQUiSiTado(a) BElEM/Pa alTaMira/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 

do forUM 20 a 21/09/2022 1,5  r$  882,04

2612 14/09/2022 EliZaBETH criSTiNa NaSci-
MENTo BraNcH 116777 aNaliSTa JUdiciario TUcUrUi/Pa aNaPU/Pa E PacaJa/Pa rEaliZar ESTUdo Social E colHEr 

dEPoiMENTo ESPEcial 26 a 30/09/2022 4,5  r$  2.737,03

2613 14/09/2022 rENaTo do aMaral criVaNo 
MacHado --- colaBorador rio dE JaNEiro BElEM/Pa

MiNiSTrar o cUrSo SiGadoc - iM-
PlaNTaÇÃo dE flUXoS dE TraBalHo 

- WorKfloW

27/09 a 
01/10/2022 4,5  r$  3.191,58

2614 14/09/2022 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa XiNGUara/Pa E SÃo fEliX do 
XiNGU/Pa

fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 
do forUM 27 a 30/09/2022 3,5  r$  2.086,70

2615 14/09/2022 JoSE lUiZ SarMENTo dE 
araUJo 40720 rEQUiSiTado(a) BElEM/Pa XiNGUara/Pa E SÃo fEliX do 

XiNGU/Pa
fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 

do forUM 27 a 30/09/2022 3,5  r$  2.118,70

2616 14/09/2022 EdUardo BrUNo alVES 
riBEiro 181153 MiliTar BElEM aBaETETUBa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 20/09 a 

04/10/2023 14,5  r$  9.283,97

2617 14/09/2022 alBErico TEiXEira dE aGUiar 83887 MiliTar BElEM alENQUEr/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 22 a 23/09/2022. 1,5  r$  882,04

2618 14/09/2022 JEoMEdEKS dE MoraES NEVES 
JUNior 177113 MiliTar BElEM MocaJUBa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 24/09 a 

08/10/2022 14,5  r$  9.374,88

2619 14/09/2022 alliNE NaZarETH raiol 
SoUSa PErEira 57800 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa BrEU BraNco/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 27 a 28/09/2022 1,5  r$  882,04

2620 14/09/2022 roBErTo GilSoN PErEira 
dE SoUZa 57142 oficial dE JUSTica 

aValiador MaraBa/Pa BrEU BraNco/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para EQUi-
PE QUE rEaliZará aUdiENciaS 27 a 28/09/2022 1,5  r$  882,04

2621 14/09/2022 cHarlES liNdEMBErG 
croMWEll doS rEiS JUNior 181081 MiliTar BElEM oriXiMiNa/Pa  rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 24/09 a 

08/10/2022 14,5  r$  9.374,88

2622 14/09/2022 claUdio lUiS da SilVa 
caBral 116467 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa

alENQUEr/Pa, PraiNHa/Pa, 
SaNTarEM/Pa, iTaiTUBa/Pa, 

rUroPoliS E UrUara/Pa

iMPlaNTar NoVaS SWiTcHES NoS 
forUNS 25 a 08/10/2022 13,5  r$  8.665,64

2623 14/09/2022 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa cUrraliNHo/Pa, oEiraS/Pa E 

BrEVES/Pa
rEcEBEr oS SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 

PrEdial 18 a 22/10/2022 4,5  r$  2.827,94

2624 14/09/2022 iZaBETH fErrEira diNiZ 131245 aNaliSTa JUdiciario ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/
Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14/09/2022 0,5  r$  263,71

2625 14/09/2022 lia raQUEl VENTUra BaPTiS-
Ta aBUfaiad 36490 coordENadora dE 

PrEcaTorio NaTal/rN NaTal/rN ParTiciPar dE rEUNiao da caMara Na-
cioNal dE GESTorES dE PrEcaTorioS 21 a 23/09/2022 2,5  r$  1.567,03

2626 14/09/2022 aNToNio fraNciSco Gil 
BarBoSa 37850 JUiZ(a) dE dirEiTo ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/

Pa
rEaliZar a rESolUÇÃo dE PENdENciaS 

adMiNiSTraTiVaS 14/09/2022 0,5  r$  470,58

2627 14/09/2022 daVid SEBaSTiÃo lEal 
alBUQUErQUE --- cEdido(a) ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/

Pa
aUXiliar o MaGiSTrado Na rESolUÇÃo 

dE PENdENciaS adMiNiSTraTiVaS 14/09/2022 0,5  r$  354,62

2628 14/09/2022 EdUardo HaMilToN carVa-
lHo SilVEira 173665 aNaliSTa JUdiciario ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/

Pa
aUXiliar o MaGiSTrado Na rESolUÇÃo 

dE PENdENciaS adMiNiSTraTiVaS 14/09/2022 0,5  r$  263,71

2629 14/09/2022 aNToNio do ESPiriTo SaNTo 
SiQUEira SilVa --- cEdido(a) ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE colarES/

Pa
aUXiliar o MaGiSTrado Na rESolUÇÃo 

dE PENdENciaS adMiNiSTraTiVaS 14/09/2022 0,5  r$  354,62

2631 14/09/2022 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa JacUNda/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS 15 a 16/09/2022 1,5  r$  882,04
2632 14/09/2022 GaBriEla aGUiar coSTa 170135 aNaliSTa JUdiciario rEdENcao/Pa SaNTaNa do araGUaia/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS 15 a 16/09/2022 1,5  r$  882,04

2633 14/09/2022 JoSE NaZarENo ViaNa 
WaNZElEr 152471 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTarEM/Pa rEaliZar fiScaliZacao do carTorio 16 a 22/10/2022 6,5  r$  4.115,51

2634 14/09/2022 Maria JEaNE SoUSa ViEira 152072 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTarEM/Pa rEaliZar fiScaliZacao do carTorio 16 a 22/10/2022 6,5  r$  4.115,51

2635 14/09/2022 SilVia GrEYcE PiNHo dE 
carValHo 126624 oficial dE JUSTica 

aValiador NoVo ProGrESSo/Pa alTaMira/Pa cUMPrir MaNdadoS 15 a 30/09/2022 15,5  r$  9.902,30

2637 14/09/2022 MarcoS aNdErSoN GUEdES 
fErNaNdES 143529 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 

do forUM 16/09/2022 0,5  r$  255,71

2638 14/09/2022 SElMa lidia aZEVEdo loBaTo 68535 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 
do forUM 16/09/2022 0,5  r$  263,71

2639 14/09/2022 HElio da SilVa PiNHEiro 63622 MoToriSTa BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 
MaGiSTrada 16/09/2022 0,5  r$  255,71

2640 14/09/2022 raiMUNda do Socorro 
fErrEira da SilVa 65943 aNaliSTa JUdiciario aBaETETUBa/Pa MoJU/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 22, 27 e 

28/09/2022 1,5  r$  791,13

2641 14/09/2022 MariaNa TriPac MilEo 
caMara 172774 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa BarcarENa/Pa acoMPaNHar oS SErViÇoS dE ENGE-

NHaria 20/09/2022 0,5  r$  255,71

2642 14/09/2022 JocilENE PiNHEiro ro-
driGUES 152129 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 20/09/2022 0,5  r$  263,71

2643 14/09/2022 alBiNo dE aBrEU NoGUEira 
filHo 8389 aTENdENTE JUdiciario BElEM/Pa SoUrE/Pa E SalVaTErra/Pa E 

cacHoEira do arari/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
EQUiPE TEcNica da SEcrETaria dE 

iNforMaTica
20 a 23/09/2022 3,5  r$  2.086,70
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2644 14/09/2022 carloS roBErTo da SilVa 
MaTiaS 63282 MoToriSTa BElEM/Pa

BUJarU/Pa, acara/Pa, coNcor-
dia do Para/Pa, MaE do rio/Pa, 
aUrora do Para/Pa, E iPiXUNa 

do Para/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
EQUiPE TEcNica da SEcrETaria dE 

iNforMaTica
20 a 23/09/2022 3,5  r$  2.086,70

2645 14/09/2022 Marcia aNdrEa aUGUSTo 
PErEira 62871 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa SÃo Joao do araGUaia/Pa rEaliZar aValiacao PSicoloGica 15/09/2022 0,5  r$  263,71

2646 14/09/2022 Sara HElENa coSTa BaTiSTa 162086 aNaliSTa JUdiciario aBaETETUBa/Pa iGaraPE-Miri/Pa, TailaNdia/Pa 
E MoJU/Pa

rEaliZar ESTUdoS PSicoSSociaiS E 
colHEr dEPoiMENTo ESPEcial

21, 26 E 30/09 E 
03, 04, 07, 18, 19, 
23 E 26/10/2022

5  r$  2.637,10

2647 14/09/2022 lUiS GoNZaGa aGUiar dE 
SoUZa filHo 42690 oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do ara-

GUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 19 a 24/09/2022 5,5  r$  3.446,27

2648 14/09/2022 SilVaNa aZEVEdo SaNToS 88072 aNaliSTa JUdiciario aBaETETUBa/Pa iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar ESTUdo Social 21 E 26/09/2022 1  r$  527,42

2649 15/09/2022 lUciENE da SilVa 205117 aNaliSTa JUdiciario coNcEicao do ara-
GUaia/Pa

florESTa do araGUaia/Pa E 
SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 19 a 23/09/2022 4,5  r$  2.737,03

2650 15/09/2022 MaYra dE MElo carValHo 170861 aNaliSTa JUdiciario coNcEicao do ara-
GUaia/Pa

florESTa do araGUaia/Pa E 
SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 19 a 23/09/2022 4,5  r$  2.737,03

2651 15/09/2022 rENildo alVES doS SaNToS 14699 aGENTE dE SEGUraNÇa coNcEicao do ara-
GUaia/Pa

florESTa do araGUaia/Pa E 
SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para EQUi-
PE QUE ira rEaliZar ESTUdo Social 19 a 23/09/2022 4,5  r$  2.737,03

2652 15/09/2022 roNNEY carValHo doS 
SaNToS 91103 oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do ara-

GUaia/Pa
florESTa do araGUaia/Pa E 

SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 19 a 23/09/2022 4,5  r$  2.737,03

2653 15/09/2022 GilMara rodriGUES rocHa 154491 oficial dE JUSTica 
aValiador NoVo ProGrESSo/Pa alTaMira/Pa cUMPrir MaNdadoS 19 a 30/09/2022 11,5  r$  7.247,16

2654 15/09/2022 SaNdro PalHETa fUrTado 
BElEM 40470 oficial dE JUSTica 

aValiador
SÃo fraNciSco do 

Para/Pa iGaraPE-aÇU/Pa cUMPrir MaNdadoS 29/09/2022 0,5  r$  263,71

2655 15/09/2022 aNdrE lUiZ filo-crEao 
Garcia da foNSEca 36840 JUiZ(a) dE dirEiTo caSTaNHal/Pa coNcordia do Para/Pa rEaliZar aUdiENciaS 22 a 23/09/2022. 1,5  r$  1.502,64

2656 15/09/2022 JoEl doS SaNToS GoMES 
JUNior 90468 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa coNcordia do Para/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENcia 22 a 23/09/2022. 1,5  r$  866,04

2657 15/09/2022 raQUEl MoUra riBEiro 144134 aSSESSora dE JUiZ(a) caSTaNHal/Pa coNcordia do Para/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-
ciaS 22 a 23/09/2022. 1,5  r$  882,04

2658 15/09/2022 odENilSoN cardoSo dE 
oliVEira 182214 cEdido(a) SÃo MiGUEl do do 

GUaMa/Pa iriTUia/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial Para 

dar SUPorTE ao cUMPriMENTo dE 
MaNdadoS

16/09/2022 0,5  r$  354,62

2659 15/09/2022 JoSE rodriGo KEMPNEr 143952 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa ViToria do XiNGU/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 19 E 20/09/2022 1  r$  511,42

2660 15/09/2022 dEcio dE liMa oliVEira 57070 oficial dE JUSTica 
aValiador alTaMira/Pa aNaPU/Pa cUMPrir MaNdadoS

23 a 24, 25 a 26, 
30/09 a 01/10, 02 

a 03/10/2022
6  r$  3.859,80

2661 15/09/2022 PaUlo roBErTo rodriGUES 
cEciM 10650 aUXiliar JUdiciario BElEM SaNTo aNToNio do TaUa/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 

TraNSPorTE dE SErVidor da SEa 16/09/2022 0,5  r$  255,71

2662 15/09/2022 SilVaNa aZEVEdo SaNToS 88072 PEdaGoGo(a) aBaETETUBa/Pa iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar ESTUdo Social 19 E 23/08/2022 1  r$  243,32

2663 15/09/2022 PaUlo MarcElo dE araUJo 
HildEBraNdo 48887 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa BraGaNÇa E ViGia/Pa

rEaliZar ViSToria daS iNSTalaÇoS 
ElETricaS E rEcEBiMENTo doS SErVi-

ÇoS dE MaNUTENÇao PrEdial
22 a 24/09/2022 2,5  r$  1.635,72

2664 15/09/2022 MaNUEl carloS dE JESUS 
Maria 113255 JUiZ(a) dE dirEiTo SaNTarEM/Pa oriXiMiNa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 25 a 26/09/2022 1,5  r$  1.593,55

2665 15/09/2022 adElcidES VaScoNcEloS 
MariNHo 46701 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa oriXiMiNa/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 25 a 26/09/2022 1,5  r$  964,95

2666 15/09/2022 aNToNio Maria ZacariaS dE 
oliVEira 7510 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 23 E 26/09/2022 1  r$  527,42

2667 15/09/2022 SaUlo SaraTY dE oliVEira 91111 oficial dE JUSTica 
aValiador BraGaNÇa/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 27/09/2022 0,5  r$  255,71

2668 15/09/2022 Mario JoSE GoMES dE MElo 
SilVa 143880 oficial dE JUSTica 

aValiador
SaNTa lUZia do 

Para/Pa cacHoEira do arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 16 a 18/09/2022 2,5  r$  1.682,19

2669 15/09/2022 aNToNio cESar BaTiSTa da 
cUNHa 21415 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNÇa/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 16, 19, 21 E 
23/09/2022 2  r$  1.054,84

2670 16/09/2022 JoSE JocEliNo rocHa 149080 JUiZ dE dirEiTo PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTi-
PUrU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 

19, 20, 21, 22, 
26, 27, 28 E 
29/09/2022

4  r$  3.764,60

2671 16/09/2022 JoNaS PErEira BEZErraS 
JUNior 194778 aSSESSor dE JUiZ PriMaVEra/Pa TErMo JUdiciario dE QUaTi-

PUrU/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS

19, 20, 21, 22, 
26, 27, 28 E 
29/09/2022

4  r$  2.109,68

2672 16/09/2022 aNToNio fErNaNdo dE car-
ValHo Vilar 82694 JUiZ(a) dE dirEiTo alTaMira/Pa PorTo dE MoZ/Pa rEaliZar aUdiENciaS 26 a 27/09/2022 1,5  r$  1.502,64

2673 16/09/2022 Elcia BETaNia SoUSa SilVa 
oliVEira 127167 aSSESSora dE JUiZ alTaMira/Pa PorTo dE MoZ/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 26 a 27/09/2022 1,5  r$  882,04

2674 16/09/2022 dElicio Praca NaSciMENTo 
da SilVa 15059 aGENTE dE SEGUraNÇa alTaMira/Pa PorTo dE MoZ/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 

TraNSPorTE da EQUiPE 26 a 27/09/2022 1,5  r$  866,04

2675 16/09/2022 aNToNio fErNaNdo dE car-
ValHo Vilar 82694 JUiZ(a) dE dirEiTo alTaMira/Pa PacaJa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 28 a 29/09/2022 1,5  r$  1.502,64

2676 16/09/2022 Elcia BETaNia SoUSa SilVa 
oliVEira 127167 aSSESSora dE JUiZ alTaMira/Pa PacaJa/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS 28 a 29/09/2022 1,5  r$  882,04

2677 16/09/2022 dElicio Praca NaSciMENTo 
da SilVa 15059 aGENTE dE SEGUraNÇa alTaMira/Pa PacaJa/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 

TraNSPorTE da EQUiPE 28 a 29/09/2022 1,5  r$  866,04

2678 16/09/2022 aNaidiS do Socorro da 
SilVa TaVarES 88137 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 26/09/2022 0,5  r$  263,71

2679 16/09/2022 claUdia criSTiNa SardiNHa 
dE SoUZa 6867-5 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 26/09/2022 0,5  r$  263,71

2680 16/09/2022 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 26/09/2022 0,5  r$  263,71

2681 16/09/2022 JoSE adairToN MaciEl doS 
SaNToS 163678 MiliTar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa rEaliZar SEGUraNca dE MaGiSTrado 26 a 10/10/2022 14,5  r$  9.374,88

2682 16/09/2022 daViSoN GUiMaraES araUJo 
da SilVa 69647 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa afUa/Pa, aNaJaS/Pa E cHaVES/Pa iMPlaNTar NoVaS SWiTcHES NoS 

forUNS 03 a 08/10/2022. 5,5  r$  3.446,27

2683 16/09/2022 SElMa SoUSa coSTa SilVa 173827 aNaliSTa JUdiciario iTaiTUBa/Pa Trairao/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 27 a 28/09/2022 4,5  r$  882,04

2684 16/09/2022 daNiEl BENEdiTo daS 
NEVES PaZ 152102 aNaliSTa JUdiciario BrEVES/Pa aNaJaS/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 26/09 a 

03/10/2022 7,5  r$  4.773,84

2686 16/09/2022 lEidiaNE raMoS dE aZEVEdo 102539 aNaliSTa JUdiciario rEdENcao/Pa XiNGUara/Pa rEaliXZar acoMPaNHaMENTo doS 
PrETENdENTES a adocÃo 19/09/2022 0,5  r$  263,71

2687 16/09/2022 roSa Maria fErrEira doS 
SaNToS 190004 aNaliSTa JUdiciario rEdENcao/Pa XiNGUara/Pa acoMPaNHar o coNTaTo fiSico do 

ProcESSo dE adoÇÃo 19/09/2022 0,5  r$  263,71

2688 16/09/2022 Maria Elci dE MaToS SilVa 130621 aNaliSTa JUdiciario iTaiTUBa/Pa Trairao/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 27 a 28/09/2022 1,5  r$  882,04

2689 16/09/2022 EdSoN GoNÇalVES fErrEira 94625 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa iGaraPE-aÇU E MaGalHaES 
BaraTa/Pa

rEaliZar ViSToria NaS PlaTaforMaS 
dE PErcUrSo VErTical. 27 a 28/09/2022 1,5  r$  866,04
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2690 19/09/2022 SHaKira criSTiNa riBEiro 
da SilVa 152153 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa aUGUSTo corrEa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 19 a 20/09/2022 1,5  r$  882,04

2692 19/09/2022 JocilENE PiNHEiro ro-
driGUES 152129 SErViÇo Social caPaNEMa/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 21 E 22/09/2022 1  r$  527,42

2693 19/09/2022 aNToNio Maria ZacariaS dE 
oliVEira 7510 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa  22/08/2022 0,5  r$  164,27

2694 19/09/2022 HElio da SilVa PiNHEiro 63622 MoToriSTa BElEM/Pa BraGaNÇa E ViGia/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 
TraNSPorTE dE SErVidor da SEa 22 a 24/09/2022 2,5  r$  1.575,28

2695 19/09/2022 aMarildo JoSE MaZUTTi 60135 JUiZ(a) dE dirEiTo MaraBa/Pa BrEU BraNco/Pa rEaliZar aUdiENciaS 27 a 28/09/2022 1,5  r$  1.502,64

2696 19/09/2022 aNdrE lUiZ filo-crEao 
Garcia da foNSEca 36840 JUiZ(a) dE dirEiTo caSTaNHal/Pa acara rEaliZar aUdiENciaS 26 a 27/09/2022 1,5  r$  1.502,64

2697 19/09/2022 Joao aroldo riBEiro NETo 93009 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa acara/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENcia 26 a 27/09/2022 1,5  r$  866,04

2698 19/09/2022 JoEl doS SaNToS GoMES 
JUNior 90468 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa acara/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENcia 26 a 27/09/2022 1,5  r$  866,04

2699 19/09/2022 dJalMa da coSTa MarTiNS 63932 MoToriSTa BElEM/Pa BarcarENa/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 
SErVidor da SEa 20/09/2022 0,5  r$  255,71

2700 19/09/2022 JoaQUiM aUGUSTo GoMES dE 
SoUZa MEira 151831 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa iGaraPE-aÇU/Pa E MaGalHaES 

BaraTa/Pa

rEaliZar ViSToria NaS iNSTalaÇoES 
dE daS PlaTaforMaS dE PErcUrSo 

VErTical
27 a 28/09/2022 1,5  r$  882,04

2702 19/09/2022 alBiNo dE aBrEU NoGUEira 
filHo 8389 aTENdENTE JUdiciario BElEM/Pa iGaraPE-aÇU/Pa E MaGalHaES 

BaraTa/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial Para 

SErVidor da SEa 27 a 28/09/2022 1,5  r$  866,04

2703 19/09/2022 lEoNardo dE NoroNHa 
TaVarES 132 dESEMBarGador(a) --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  415,93

2704 19/09/2022 criSTHiaNNE dE caMPoS 
corrEa 26425 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  376,50

2705 19/09/2022 cHarlES liNdEMBErG 
croMWEll doS rEiS JUNior 181081 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  4.630,51

2706 19/09/2022 ENiValdo rEiS da SilVa 193925 rEQUiSiTado(a) --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  95,58

2707 19/09/2022 iraN JoSÉ rodriGUES JÚNior 32484 oficial dE JUSTica 
aValiador SaNTarEM/Pa BElTErra E MoJUi doS caMPoS/

Pa cUMPrir MaNdadoS 26 a 27/09/2022 1,5  r$  882,04

2708 20/09/2022 EliZaBETH criSTiNa NaSci-
MENTo BraNcH 116777 aNaliSTa JUdiciario TUcUrUi/Pa GoiaNESia do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social E colHEr 

dEPoiMENTo ESPEcial 23/09/2022 0,5  r$  263,71

2709 20/09/2022 SElMa lidia aZEVEdo loBaTo 68535 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa fiScaliZar a oBra dE coNSTrUcao 
do forUM 21 E 23/09/2022 1  r$  527,42

2710 20/09/2022 odENilSoN cardoSo dE 
oliVEira --- cEdido(a) SÃo MiGUEl do do 

GUaMa/Pa BElEM/Pa TraNSPorTar ProcESSoS fiSicoS Para 
o arQUiVo GEral 20/09/2022 0,5  r$  354,62

2711 20/09/2022 JoSE lUiZ SarMENTo dE 
araUJo 40720 rEQUiSiTado(a) BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 

do forUM 04 a 05/10/2022. 1,5  r$  882,04

2712 20/09/2022 Maria daS GraÇaS dE SoUZa 
SaViNo 105945 aNaliSTa JUdiciario MocaJUBa/Pa Baiao/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 05/10/2022 0,5  r$  263,71

2713 20/09/2022 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa BUJarU/Pa ViSToriar o QUadro dE ENErGia 
ElETrica do forUM 26/09/2022 0,5  r$  255,71

2714 20/09/2022 rEGiNaldo UBiraci SoUSa 
dE caSTro 181765 MiliTar BElEM/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar SEGUraNÇa PrEdial 22/09 a 

01/10/2022 9,5  r$  6.101,41

2715 20/09/2022 alBErico TEiXEira dE aGUiar 83887 MiliTar BElEM/Pa TErra SaNTa/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNÇa dE 
MaGiSTrado

24/09 a 
08/10/2022 14,5  r$  9.374,88

2716 20/09/2022 EYMar da SilVa MESQUiTa 148105 MiliTar BElEM/Pa PriMaVEra/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNÇa dE 
MaGiSTrado

25/09 a 
09/10/2022 14,5  r$  9.374,88

2717 20/09/2022 adEMir BaSToS liMa 59137 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNÇa dE 
MaGiSTrado

26/09 a 
07/10/2022 11,5  r$  7.247,16

2718 20/09/2022 carlo GUSTaVo da cUNHa 
MarTiNS 149772 cHEfE da diViSao BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇÃo 

do forUM 23/09/2022 0,5  r$  263,71

2719 20/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 26 E 27/09/2022 1  r$  511,42
2720 20/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 26 E 27/09/2022 1  r$  511,42

2721 20/09/2022 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE MUaNa/Pa
rEaliZar ENTrEViSTaS TEcNicaS E Vi-
SiTaS doMiciliarES Para ElaBoraÇao 

dE ESTUdo Social
26 a 28/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2722 20/09/2022 aNa claUdia GoES da SilVa 59277 aNaliSTa JUdiciario --- --- rEaliZar ESTUdo coMPlEMENTar E 
acoMPaNHaMENTo faMiliar 26/09/2022 0,5  r$  263,71

2723 20/09/2022 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160 aNaliSTa JUdiciario --- --- rEaliZar ESTUdo coMPlEMENTar E 
acoMPaNHaMENTo faMiliar 26/09/2022 0,5  r$  263,71

2724 20/09/2022 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario --- --- rEaliZar ESTUdo coMPlEMENTar E 
acoMPaNHaMENTo faMiliar 26/09/2022 0,5  r$  263,71

2725 21/09/2022 ViViaNE rodriGUES PErEira 173193 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  821,35

2726 21/09/2022 HEroNildES MarQUES 
BarBoSa 166014 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  821,35

2727 21/09/2022 dEcio dE liMa oliVEira 57070 oficial dE JUSTica 
aValiador --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  164,27

2728 21/09/2022 aliNE cYSNEiroS laNdiM 
BarBoSa dE MElo 190365 JUiZa dE dirEiTo --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  381,86

2729 21/09/2022 JESSiKa SiMoNEllY aNdradE 
SoUZa 108464 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  492,81
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2730 21/09/2022 Jairo NaSciMENTo dE SoUZa 126292 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  164,27

2731 21/09/2022 EliaS caETaNo aMaral dE 
MoraES --- colaBorador --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.478,43

2732 21/09/2022 claUdio lUiS da SilVa 
caBral 116467 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.806,97

2733 21/09/2022 cElia rEGiNa dE liMa 
PiNHEiro 9407 PrESidENTE BElEM/Pa ViGia/Pa, colarES/Pa E SaNTo 

aNToNio do TaUa/Pa rEaliZar ViSiTa iNSTiTUcioNal 26 a 27/09/2022 1,5  r$  1.591,29

2734 21/09/2022 BrUNa caroliNE GoNÇalVES 
cHaVES 73342 cHEfE dE GaBiNETE BElEM/Pa ViGia/Pa rEaliZar ViSiTa iNSTiTUcioNal 26 a 27/09/2022 1,5  r$  882,04

2735 21/09/2022 MiGUEl lUciValdo alVES 
SaNToS 155527

SEcrETario dE PlaNEJa-
MENTo, coordENaÇao E 

fiNaNÇaS
BElEM/Pa ViGia/Pa rEaliZar ViSiTa iNSTiTUcioNal 26 a 27/09/2022 1,5  r$  882,04

2736 21/09/2022 cElia rEGiNa dE liMa 
PiNHEiro 9407 PrESidENTE BElEM/Pa PalMaS/To

ParTiciPar do iV ENcoNTro do coNSE-
lHo dE PrESidENTES doS TriBUNaiS dE 

JUSTiÇa do BraSil - coNSEPrE
05 a 07/09/2022. 2,5  r$  2.682,45

2737 21/09/2022 BrUNa caroliNE GoNÇalVES 
cHaVES 73342 cHEfE dE GaBiNETE BElEM/Pa PalMaS/To

ParTiciPar do iV ENcoNTro do coNSE-
lHo dE PrESidENTES doS TriBUNaiS dE 

JUSTiÇa do BraSil - coNSEPrE
05 a 07/09/2022. 2,5  r$  1.500,37

2738 21/09/2022 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  164,27

2739 21/09/2022 faBio ricardo da SilVa 
PaMPolHa 37570 MiliTar BElEM SÃo fEliX do XiNGU/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 

MaGiSTrado
23/09 a 

03/10/2022 10,5  r$  6.810,65

2740 21/09/2022 WilSoN doS SaNToS 
PiNHEiro 37550 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 2544/2022-GP, PUBlicada EM 

09/09/2022.

--- ---  r$  4.510,13

2741 21/09/2022 aNdErSoN do VallE fi-
GUEirEdo 67393 aUXiliar JUdiciario BElEM doM EliSEU/Pa rEaliZar a iNSTalaÇao dE SWiTcH 26 a 28/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2742 21/09/2022 BrUNo BoTElHo cardoSo 205257 aNaliSTa JUdiciario BElEM doM EliSEU/Pa rEaliZar a iNSTalaÇao dE SWiTcH 26 a 28/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2743 21/09/2022 JEaN carloS SilVa doS 
SaNToS 175510 MiliTar BElEM ParaUaPEBaS/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 

MaGiSTrado
30/09 a 

18/10/2022 18,5  r$  
12.030,02

2744 21/09/2022 VilMar coSTa riBEiro 59129 MiliTar BElEM liMoEiro do aJUrU/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado

30/09 a 
03/10/2022 3,5  r$  2.300,52

2745 21/09/2022 Naiara criSTiNa SErrÃo 
MiraNda 152161 aNaliSTa JUdiciario BrEVES/Pa cUrraliNHo/Pa rEaliZar ESTUdo Social E colHEr 

dEPoiMENTo ESPEcial
28/09 a 

01/10/2022 3,5  r$  2.209,61

2746 21/09/2022 Joao PaUlo BarBoSa NETo 190501 JUiZ dE dirEiTo caPiTao PoÇo/Pa SaNTa lUZia do Para/Pa rEaliZar SESSao dE JUri 14 e 28/09 e 
05/10/2022 1,5  r$  1.411,73

2747 21/09/2022 ariElY coSTa QUiNTaNilHa 
fUrlaN 203491 oficial dE JUSTica 

aValiador iGaraPE aÇU/Pa TErMo JUdiciario dE MaGalHa-
ES BaraTa/Pa cUMPrir MaNdadoS 21/09/2022 0,5  r$  263,71

2748 21/09/2022 VicTor dE oliVEira alMEida 91031 oficial dE JUSTica 
aValiador rEdENcao/Pa cUMarU do NorTE/Pa cUMPrir MaNdadoS 22 a 23/09/2022. 1,5  r$  882,04

2749 22/09/2022 MarcoS aNdErSoN GUEdES 
fErNaNdES 143529 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇao do 

NoVo forUM 23/09/2022 0,5  r$  255,71

2750 22/09/2022 MarcElo PaSSoS calaNdriNi 
fErNaNdES 170917 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa coNcordia do Para/Pa fiScaliZar oBra dE coNSTrUÇao do 

NoVo forUM 22/09/2022 0,5  r$  255,71

2751 22/09/2022 SilVaNa aZEVEdo SaNToS 88072 PEdaGoGo(a) aBaETETUBa/Pa MoJU/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/09/2022 0,5  r$  263,71

2752 22/09/2022 EMilio TadEU ValE dE BriTo 112950 aSSiSTENTE TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa ViGia/Pa, colarES/Pa E SaNTo 

aNToNio do TaUa/Pa
acoMPaNHar a EXMa. dESEMBarGado-

ra PrESidENTE EM ViSiTa TEcNica 26 a 27/09/2022 1,5  r$  882,04

2753 22/09/2022 HUGo PorTEla coSTa SaNToS 
filHo 168327 oficial dE JUSTica 

aValiador MaracaNa/Pa caSTaNHal/Pa
rEcEBEr VEicUlo oficial QUE ENcoN-

Ta-SE EM MaNUTENÇÃo EM oficiNa 
ESPEcialiZada

22/09/2022 0,5  r$  263,71

2754 22/09/2022 odENilSoN cardoSo dE 
oliVEira --- cEdido(a) SÃo MiGUEl do do 

GUaMa/Pa caSTaNHal/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para EQUi-
PE MUlTidiSciPliNar 26 E 27/09/2022 1  r$  709,24

2757 23/09/2022 JoYcE da SilVa araUJo 59285 PEdaGoGo(a) caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo E colHEr 
dEPoiMENTo ESPEcial 27 a 28/09/2022. 1,5  r$  882,04

2758 23/09/2022 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo E colHEr 
dEPoiMENTo ESPEcial 27 a 28/09/2022. 1,5  r$  882,04

2759 23/09/2022 aNa claUdia GoES da SilVa 59277 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo E colHEr 
dEPoiMENTo ESPEcial 27 a 28/09/2022. 1,5  r$  882,04

2760 23/09/2022 aNToNio laUrEaNo diNiZ 
NETo 49476 aNaliSTa JUdiciario GUrUPa/Pa BElEM/Pa oBTEr cErTificado diGiTal 23 a 27/09/2022 4,5  r$  2.918,85

2761 23/09/2022 claUdia criSTiNa SardiNHa 
dE SoUZa 6867-5 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo caSo 27/09/2022 0,5  r$  263,71

2762 23/09/2022 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo caSo 27/09/2022 0,5  r$  263,71

2763 23/09/2022 aNaidiS do Socorro da 
SilVa TaVarES 88137 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo caSo 27/09/2022 0,5  r$  263,71

2764 23/09/2022 JoSE rodriGo KEMPNEr 143952 aNaliSTa JUdiciario alTaMira/Pa UrUara/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 25 a 01/10/2022 6,5  r$  4.115,51

2765 23/09/2022 MaNUEla do Socorro oli-
VEira fErrEira 130435 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo MUlTidiSciPliNar 03 a 04/10/2022. 1,5  r$  882,04

2766 23/09/2022 SidNEia SaNToS dE SoUSa 160610 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo MUlTidiSciPliNar 03 a 04/10/2022. 1,5  r$  882,04

2767 23/09/2022 ilKiMY aParEcida PaiXÃo 
MENdES 131237 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo MUlTidiSciPliNar 03 a 04/10/2022. 1,5  r$  866,04

2768 23/09/2022 carloS roBErTo da SilVa 
MaTiaS 63282 MoToriSTa BElEM/Pa XiNGUara/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 

SErVidor da SEa 27 a 30/09/2022 3,5  r$  2.086,70

2769 23/09/2022 Marcia aNdrEa aUGUSTo 
PErEira 62871 PSicoloGo(a) MaraBa/Pa SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa rEaliZar aValiacao PSicoloGica 26/09/2022 0,5  r$  263,71

2770 23/09/2022 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 SErViÇo Social MaraBa/Pa SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa rEaliZar ViSiTa doMiciliar E ENTrE-
ViSTa TEcNica 26/09/2022 0,5  r$  263,71

2771 23/09/2022 JoSE fErNaNdo fErrEira 
dE araUJo 68667 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo fraNciSco do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 28/09/2022 0,5  r$  263,71

2772 23/09/2022 alBiNESio da SilVa dUarTE 192317 MiliTar BElEM/Pa ViGia/Pa
rEaliZar EScolTa E SEGUraNca da co-
MiTiVa PrESidENcial dUraNTE ViaGEM 

iNSTiTUcioNal
26 a 29/09/2022 1,5  r$  882,04
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2773 23/09/2022 cHarlES BriTo fiGUEira 154083 MiliTar BElEM/Pa ViGia/Pa
rEaliZar EScolTa E SEGUraNca da co-
MiTiVa PrESidENcial dUraNTE ViaGEM 

iNSTiTUcioNal
26 a 29/09/2022 1,5  r$  882,04

2774 23/09/2022 PETErSoN GoMES TaVarES 157384 MiliTar BElEM/Pa ViGia/Pa
rEaliZar EScolTa E SEGUraNca da co-
MiTiVa PrESidENcial dUraNTE ViaGEM 

iNSTiTUcioNal
26 a 29/09/2022 1,5  r$  882,04

2775 23/09/2022 odENilSoN cardoSo dE 
oliVEira --- cEdido(a) SÃo MiGUEl do do 

GUaMa/Pa iriTUia/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial Para SEr-
Vidor E TraNSPorTE dE docUMENToS 

ENTrE carTorio
23/09/2022 0,5  r$  354,62

2776 23/09/2022 roSilEidE Maria da coSTa 
cUNHa 1449 dESEMBarGador(a) BElEM/Pa cUriTiBa/Pr

ParTiciPar da 23ª rEUNiao do coNSE-
lHo daS aUToridadES cENTraiS Bra-
SilEiraS Para adoÇao iNTErNacioNal 

dE criaNÇaS E adolEScENTES

27/09 a 
01/10/2022 4,5  r$  4.955,68

2777 23/09/2022 NaTalia daNTaS MoNTEiro 181617 MiliTar BElEM/Pa cUriTiBa/Pr rEaliZar EScolTa E SEGUraNÇa dE 
MaGiSTrado

27/09 a 
01/10/2022 4,5  r$  2.827,94

2778 23/09/2022 aNToNio cláUdio VoN 
lorHMaNN crUZ 2712 JUiZ dE dirEiTo BElEM/Pa cUriTiBa/Pr

ParTiciPar da 23ª rEUNiao do coNSE-
lHo daS aUToridadES cENTraiS Bra-
SilEiraS Para adoÇao iNTErNacioNal 

dE criaNÇaS E adolEScENTES

27/09 a 
01/10/2022 4,5  r$  3.657,67

2779 23/09/2022 PaTricia dE alMEida 
YoKoYaMa 70548 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa cUriTiBa/Pr

ParTiciPar da 23ª rEUNiao do coNSE-
lHo daS aUToridadES cENTraiS Bra-
SilEiraS Para adoÇao iNTErNacioNal 

dE criaNÇaS E adolEScENTES

27/09 a 
01/10/2022 4,5  r$  2.209,61

2780 23/09/2022 aliSSoN alaN MElo PiNHo 166383 MiliTar BElEM iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar o SErViÇo dE SUBSTiTUiÇÃo 
E iNSTalaÇao dE cfTV

28/09 a 
01/10/2022 3,5  r$  2.209,61

2781 23/09/2022 EriSoN liMa dE SoUZa 166308 MiliTar BElEM iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar o SErViÇo dE SUBSTiTUiÇÃo 
E iNSTalaÇao dE cfTV

28/09 a 
01/10/2022 3,5  r$  2.209,61

2782 23/09/2022 THYaGo roBErTo SoUZa 
da SilVa 86061 MiliTar BElEM iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar o SErViÇo dE SUBSTiTUiÇÃo 

E iNSTalaÇao dE cfTV
28/09 a 

01/10/2022 3,5  r$  2.209,61

2783 23/09/2022 doMiNGoS dE raMoS PErEira 
da SilVa 169374 oficial dE JUSTica 

aValiador iTaiTUBa/Pa Trairao/Pa cUMPrir MaNdadoS 28/09 a 
01/10/2022 3,5  r$  2.209,61

2784 23/09/2022 raiMUNda do Socorro 
fErrEira da SilVa 65943 aNaliSTa JUdiciario aBaETETUBa/Pa iGaraPE-Miri/Pa E MoJU/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 03 E 07, 19 E 

27/10/2022 2  r$  1.054,84

2785 23/09/2022 aNToNio fErNaNdo dE car-
ValHo Vilar 82694 JUiZ dE dirEiTo alTaMira/Pa UrUara/Pa rEaliZar iNSPEcao JUdicial 03 a 04/10/2022. 1,5  r$  1.502,64

2786 23/09/2022 Elcia BETaNia SoUSa SilVa 
oliVEira 127167 aSSESSora dE JUiZ alTaMira/Pa UrUara/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM iNSPEcao 

JUdicial 03 a 04/10/2022. 1,5  r$  882,04

2787 23/09/2022 dElicio Praca NaSciMENTo 
da SilVa 15059 aTENdENTE JUdiciario alTaMira/Pa UrUara/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM iNSPEcao 

JUdicial 03 a 04/10/2022. 1,5  r$  866,04

2788 23/09/2022 aNToNio Maria ZacariaS dE 
oliVEira 7510 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 30/09 E 
03/10/2022. 0,5  r$  527,42

2789 23/09/2022 JoÃo ValÉrio dE MoUra 
JÚNior 136573 JUiZ dE dirEiTo roNdoN do Para/Pa BElEM/Pa ParTiciPar do cUrSo ProMoVido 

PEla EJPa. 06/10/2022 03:00 3,5  r$  3.566,76

2790 23/09/2022 aMarildo JoSE MaZUTTi 60135 JUiZ dE dirEiTo MaraBa/Pa UliaNoPoliS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 04 a 05/10/2022. 1,5  r$  1.502,64

2791 23/09/2022 aNdrÉ lUiZ filo-crEÃo 
Garcia da foNSEca 36840 JUiZ dE dirEiTo caSTaNHal/Pa PorTEl/Pa rEaliZar aUdiENciaS 03 a 06/10/2022. 3,5  r$  3.566,76

2792 23/09/2022 Joao aroldo riBEiro NETo 93009 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa PorTEl/Pa rEaliZar aUdiENciaS 03 a 06/10/2022. 3,5  r$  2.086,70
2793 23/09/2022 raQUEl MoUra riBEiro 144134 aSSESSora dE JUiZ caSTaNHal/Pa PorTEl/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 03 a 06/10/2022. 3,5  r$  2.118,70
2794 23/09/2022 lEoNardo fErrEira SaNTaNa 176362 aUXiliar JUdiciario MaraBa/Pa UliaNoPoliS/Pa aUXilia MaGiSTrado EM aUdiENciaS 04 a 05/10/2022. 1,5  r$  866,04

2795 23/09/2022 aNToNio EdEraldo ViEira 
dE SoUZa 33480 oficial dE JUSTica 

aValiador MaraBa/Pa UliaNoPoliS/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para EQUi-
PE dE aUdiENciaS 04 a 05/10/2022. 1,5  r$  866,04

2796 26/09/2022 SilVio cESar doS SaNToS 
Maria 30252 JUiZ dE dirEiTo BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa ParTiciar da JorNada dE coNcilia-

ÇÃo, iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo 11 a 16/09/2022. 5,5  r$  5.721,79

2797 26/09/2022 MarlENa BENTo VaScoN-
cElloS cHaVES 75850

SEcrETaria da coordE-
Nadoria doS JUiZadoS 

ESPEciaiS 
BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa ParTiciar da JorNada dE coNcilia-

ÇÃo, iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo 11 a 16/09/2022. 5,5  r$  3.446,27

2798 26/09/2022 cláUdia dE fáTiMa NUNES 
fErrEira 155551 aSSESSora da coordE-

Nadoria doS JUiZadoS BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa ParTiciar da JorNada dE coNcilia-
ÇÃo, iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo 11 a 16/09/2022. 5,5  r$  3.446,27

2799 26/09/2022 VaNdErlUci SiMÕES cUNHa 117064 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa ParTiciar da JorNada dE coNcilia-
ÇÃo, iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo 11 a 16/09/2022. 5,5  r$  3.446,27

2800 26/09/2022 adriENNE MacEdo alVa-
rENGa 113166 aSSESSora da coordE-

Nadoria doS JUiZadoS BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa ParTiciar da JorNada dE coNcilia-
ÇÃo, iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo 11 a 16/09/2022. 5,5  r$  3.446,27

2801 26/09/2022 GaBriEla aGUiar coSTa 170135 aNaliSTa JUdiciario rEdENcao/Pa XiNGUara/Pa, aGUa aZUl do 
NorTE E SaPUcaia/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 26 a 28/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2802 26/09/2022 roSa Maria fErrEira doS 
SaNToS 190004 aNaliSTa JUdiciario rEdENcao/Pa XiNGUara/Pa, aGUa aZUl do 

NorTE E SaPUcaia/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 26 a 28/09/2022 2,5  r$  1.500,37

2803 26/09/2022 dJalMa da coSTa MarTiNS 63932 MoToriSTa BElEM/Pa BUJarU/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 
SErVidor da SEa 26/09/2022 0,5  r$  255,71

2804 26/09/2022 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa Eldorado doS caraJaS/Pa rEaliZar ESTUdo dE Social 30/09/2022 0,5  r$  263,71

2805 26/09/2022 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa

acara/Pa, ToME-aÇU/Pa, BUJarU/
Pa, SÃo caETaNo dE odiVElaS/

Pa E TErMo JUdiciario dE 
colarES/Pa

rEaliZar ViSiTa TEcNica E acoMPa-
NHaMENTo doS SErViÇoS dE MaNUTEN-

ÇÃo PrEdial
03 a 08/10/2022. 5,5  r$  3.446,27

2806 26/09/2022 GaBriEl HENriQUE da SilVa 
VENTUra 143782 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa oriXiMNa/Pa ficaliZar oBra dE coNSTrUcao do 

forUM 03 a 06/10/2022. 3,5  r$  2.118,70

2807 26/09/2022 SaUlo SaraTY dE oliVEira 91111 oficial dE JUSTica 
aValiador BraGaNÇa/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 03/10/2022 0,5  r$  255,71

2808 26/09/2022 GEilSoN doS SaNToS MoraiS --- colaBorador TailaNdia/Pa aBaETETUBa/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para EQUi-
PE MUlTidiSciPliNar

04, 18 e 
19/10/2022 1,5  r$  1.063,86

2809 26/09/2022 SilVio rodriGo GraNdo 170828 oficial dE JUSTica 
aValiador cHaVES/Pa SaNTaNa/aP coNdUZir VEicUlo oficial (laNcHa), 

Para MaNUTENcÃo 
26/09 a 

03/10/2022 7,5  r$  4.773,84

2810 26/09/2022 odaY caridadE MaciEl 
JUNior 177148 cHEfE da UNidadE dE 

arrEcadacao cHaVES/Pa SaNTaNa/aP coNdUZir VEicUlo oficial (laNcHa), 
Para MaNUTENcÃo 

26/09 a 
03/10/2022 7,5  r$  5.319,30

2811 26/09/2022 SElMa SoUSa coSTa SilVa 173827 aNaliSTa JUdiciario iTaiTUBa/Pa aVEiro/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 06 a 07/10/2022. 1,5  r$  882,04
2812 26/09/2022 Maria Elci dE MaToS SilVa 130621 aNaliSTa JUdiciario iTaiTUBa/Pa aVEiro/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 06 a 07/10/2022. 1,5  r$  882,04

2813 26/09/2022 WilliaM riBEiro caMPoS 92291 MiliTar BElEM/Pa oriXiMiNa/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado

30/09 a 
03/10/2022 3,5  r$  2.300,52

2814 26/09/2022 aNdErSoN PiNHEiro da SilVa 177130 MiliTar BElEM/Pa alMEiriM/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo Para SEGU-
raNÇa dE MaGiSTrado 03 a 10/10/2022. 7,5  r$  4.773,84

2815 26/09/2022 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa PoNTa dE PEdraS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 29 a 30/09/2022 1,5  r$  882,04

2816 26/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 28/09/2022 0,5  r$  255,71
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2817 26/09/2022 aNToNio fraNciSco Gil 
BarBoSa 37850 JUiZ dE dirEiTo ViGia/Pa colarES/Pa rEaliZar rESolUcao dE PENdENciaS 

adMiNiSTraTiVaS 28/09/2022 0,5  r$  470,58

2818 26/09/2022 daVid SEBaSTiÃo lEal 
alBUQUErQUE --- colaBorador ViGia/Pa colarES/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM rESlolU-

cao dE PENdENciaS adMiNiSTraTiVaS 28/09/2022 0,5  r$  354,62

2819 26/09/2022 EdUardo HaMilToN carVa-
lHo SilVEira 173665 aNaliSTa JUdiciario ViGia/Pa colarES/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM rESlolU-

cao dE PENdENciaS adMiNiSTraTiVaS 28/09/2022 0,5  r$  263,71

2820 26/09/2022 aNToNio do ESPÍriTo SaNTo 
SiQUEira SilVa --- colaBorador ViGia/Pa colarES/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM rESlolU-

cao dE PENdENciaS adMiNiSTraTiVaS 28/09/2022 0,5  r$  354,62

2821 26/09/2022 SaNdra da SilVa ViEira 78778 aNaliSTa JUdiciario alTaMira/Pa BraSil NoVo/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 03, 04, 05 e 
06/10/2022. 2  r$  1.022,84

2822 26/09/2022 MarlENE SaNToS GoMES 102326 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa rEaliZar ESTUdo Social 26/09/20222 0,5  r$  255,71

2823 26/09/2022 WilliaM riBEiro caMPoS 92291 MiliTar BElEM/Pa oriXiMiNa/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado 25 a 26/09/2022 1,5  r$  972,95

2824 26/09/2022 odENilZa carValHo SErra 170275 oficial dE JUSTica 
aValiador JUrUTi/Pa SaNTarEM/Pa cUMPrir MaNdadoS 28/09/2022 0,5  r$  263,71

2825 27/09/2022 dJalMa da coSTa MarTiNS 63932 cHEfE da SEcao dE Mo-
NiToraMENTo dE froTa

diViSao dE TraNS-
PorTES BElEM/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para o 

SErVidor da SEa 29/09/2022 0,5  r$  255,71

2826 27/09/2022 JoSE adairToN MaciEl doS 
SaNToS 163678 MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa

como complemento do valor das diárias 
recebidas em razão de reajuste fixado na 
portaria n° 3052 /2022-GP, publicada em 

22/08/2022

--- ---  r$  4.674,95

2827 27/09/2022 JailSoN roBErTo NUNES 
da SilVa 181455 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  424,12

2828 27/09/2022 WilliaM riBEiro caMPoS 92291 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  2.464,05

2829 27/09/2022 JEaN carloS SilVa doS 
SaNToS 175510 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  4.652,73

2830 27/09/2022 lUiS aNToNio loPES da SilVa 53627 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  2.135,51

2831 27/09/2022 WaliN SaNToS carValHo 168068 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  2.464,05

2832 27/09/2022 JEoMEdEKS dE MoraES NEVES 
JUNior 177113 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.806,97

2833 27/09/2022 clEMENTiNo SilVa dE liMa 37360 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  2.464,05

2834 27/09/2022 diEGo BaPTiSTa lEiTao 123030 SEcrETario dE iNfor-
MaTica BElEM/Pa rio dE JaNEiro/rJ PaTiciPar do EVENTo HUaWEi cloUd 

laTaM SUMMiT 2022 20 a 23/09/2022 3,5  r$  2.118,70

2835 27/09/2022 arilSoN GaldiNo da SilVa 183318 rEQUiSiTado(a) BElEM/Pa rio dE JaNEiro/rJ PaTiciPar do EVENTo HUaWEi cloUd 
laTaM SUMMiT 2022 20 a 23/09/2022 3,5  r$  2.118,70

2836 27/09/2022 adEMir BaSToS liMa 59137 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.478,43

2837 27/09/2022 GilMar PiNTo UcHoa 74624 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.806,97

2838 27/09/2022 EVaNdro GoMES MENEZES 177105 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  4.674,95

2839 27/09/2022 carloS oTaVio BaNdEira 
BarBoSa 179183 MiliTar --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS EM raZao 
do rEaJUSTE fiXado Na PorTaria 
N.º 3052/2022-GP, PUBlicada EM 

22/08/2022.

--- ---  r$  1.149,89

2840 27/09/2022 WaNdErSoN alcidES SENa 
MarQUES 63819 MoToriSTa BElEM/Pa

acara/Pa, ToME-aÇU/Pa, BUJarU/
Pa, SÃo caETaNo dE odiVElaS/

Pa E TErMo JUdiciario dE 
colarES/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
SErVidor da SEa 03 a 08/10/2022. 5,5  r$  3.406,27

2841 27/09/2022 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 29/09/2022 0,5  r$  263,71
2842 27/09/2022 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 29/09/2022 0,5  r$  263,71
2843 27/09/2022 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 30/09/2022 0,5  r$  263,71
2844 27/09/2022 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 30/09/2022 0,5  r$  263,71
2845 27/09/2022 ValdEir diaS dE SoUZa 116831 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 30/09/2022 0,5  r$  263,71

2846 27/09/2022 Marcio alBUQUErQUE raiol 163601 MiliTar BElEM/Pa caMETa/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado 01 a 15/10/2022. 14,5  r$  9.465,79

2847 27/09/2022 JailSoN roBErTo NUNES 
da SilVa 181455 MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 

MaGiSTrado 04 a 18/10/2022. 14,5  r$  9.374,88

2848 27/09/2022 GiVaNildo SoarES SaNTiaGo 148075 MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado 04 a 18/10/2022. 14,5  r$  9.374,88

2849 27/09/2022 MarcElo orNEllaS Mar-
cHiori --- aSSESSor cHEfE rio dE JaNEiro BElEM/Pa MiNiSTrar o cUrSo PrEcEdENTES E 

dEfiNiTiVidadE 02 a 07/10/2022. 5,5  r$  3.900,82

2850 27/09/2022 JoSE fErNaNdo fErrEira 
dE araUJo 68667 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 04 E 05/10/2022. 1  r$  527,42

2851 27/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 04 E 05/10/2022. 1  r$  527,42
2852 28/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo fraNciSco do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 29 E 30/09/2022 1  r$  511,42

2853 28/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo fraNciSco do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 29 E 30/09/2022 1  r$  511,42
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2854 28/09/2022 Jair SoUZa riBEiro --- colaBorador coord. MiiTar BElEM/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado 03 a 10/10/2022. 7,5  r$  5.319,30

2855 28/09/2022 SElMa lidia aZEVEdo loBaTo 68535 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa ViSToriar oBra dE coNSTrUcao do 
NoVo forUM 30/09/2022 0,5  r$  263,71

2856 28/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa BUJarU/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03/10/2022 0,5  r$  255,71

2857 28/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa BUJarU/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03/10/2022 0,5  r$  255,71

2858 28/09/2022 aNToNio fErNaNdo dE car-
ValHo Vilar 82694 JUiZ dE dirEiTo alTaMira/Pa aNaPU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 05/10/2022 0,5  r$  470,58

2859 28/09/2022 Elcia BETaNia SoUSa SilVa 
oliVEira 127167 aSSESSora dE JUiZ alTaMira/Pa aNaPU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENcia 05/10/2022 0,5  r$  263,71

2860 28/09/2022 dElicio Praca NaSciMENTo 
da SilVa 15059 aGENTE dE SEGUraNÇa alTaMira/Pa aNaPU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENcia 05/10/2022 0,5  r$  255,71

2861 28/09/2022 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa rEaliZar ESTUdo Social 04/10/2022 0,5  r$  263,71

2862 28/09/2022 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa rEaliZar ESTUdo Social 04/10/2022 0,5  r$  263,71

2863 28/09/2022 aNa claUdia GoES da SilVa 59277 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa rEaliZar ESTUdo Social 04/10/2022 0,5  r$  263,71

2864 28/09/2022 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06/10/2022 0,5  r$  263,71

2865 28/09/2022 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06/10/2022 0,5  r$  263,71

2866 28/09/2022 ValdEir diaS dE SoUZa 116831 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06/10/2022 0,5  r$  263,71

2867 28/09/2022 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06 E 07/10/2022 1  r$  511,42

2868 28/09/2022 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 06 E 07/10/2022 1  r$  511,42

2869 28/09/2022 ValdEir diaS dE SoUZa 116831 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 05/10/2022 0,5  r$  263,71

2870 28/09/2022 MarlENE SaNToS GoMES 102326 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa Eldorado doS caraJaS/Pa rEaliZar ESTUdo Social 30/09/2022 0,5  r$  255,71

2871 28/09/2022 aNdErSoN do VallE fi-
GUEirEdo 67393 aUXiliar JUdiciario --- ---

coMo coMPlEMENTo dE diariaS PaGaS 
aTraVÉS da PorTaria n°2741/2022-SGP, 

de 21/09/2022
--- ---  r$  618,33

2872 28/09/2022 BrUNo BoTElHo cardoSo 205257 aNaliSTa JUdiciario --- ---
coMo coMPlEMENTo dE diariaS PaGaS 
aTraVÉS da PorTaria n°2742/2022-SGP, 

de 21/09/2022
--- ---  r$  618,33

2873 28/09/2022 GUSTaVo araUJo dE SoUZa 
lEÃo 174611 cHEfE dE diViSao BElEM/Pa TUcUrUi/Pa rEaliZar a iMPlaNTacao do cEJUSc 28 a 29/09/2022 1,5  r$  882,04

2874 29/09/2022 odENilSoN cardoSo dE 
oliVEira --- cEdido(a) SÃo MiGUEl do do 

GUaMa/Pa iriTUia/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 
oficial dE JUSTica 30/09/2022 0,5  r$  354,62

2875 29/09/2022 raiMUNdo fErrEira dE 
oliVEira 190624 MiliTar BElEM/Pa iTUPiraNGa/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 

MaGiSTrado 03/10/2022 0,5  r$  263,71

2876 29/09/2022 ValdEir diaS dE SoUZa 116831 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 29/09/2022 0,5  r$  263,71

2876-a 29/09/2022 PaUlo cEZar SaraiVa 
TriNdadE 163619 MiliTar BElEM/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar SEGUraNÇa PrEdial do 

forUM
30/09 a 

08/10/2022 8,5  r$  5.483,08

2877 29/09/2022 fraNcE SaNToS da crUZ 58432 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa Sao PaUlo/SP

ParTiciPar do cUrSo HaBilidadES 
E fErraMENTaS Para faciliTado-
raS E faciliTadorES dE JUSTica 

rESTaUraTiVa

07 a 12/10/2022. 5,5  r$  3.628,09

2878 29/09/2022 JoSE lEiTE dE PaUla NETo 197076 JUiZ dE dirEiTo iTaiTUBa/Pa aVEiro/Pa rEaliZar corrEicao ordiNaria No 
carTorio dE BraSilia lEGal 30/09/2022 0,5  r$  470,58

2879 29/09/2022 iVaN dE SoUSa MoUra 20974 aGENTE dE SEGUraNÇa iTaiTUBa/Pa aVEiro/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM corrEicao 
ordiNaria 30/09/2022 0,5  r$  263,71

2880 29/09/2022 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 28/09/2022 0,5  r$  263,71

2881 29/09/2022 aNdErSoN do VallE fi-
GUEirEdo 67393 aUXiliar JUdiciario --- ---

coMPlEMENTo dE diariaS PaGaS 
aTraVÉS da PorTaria 2871/2022-SGP, 

dE 28/09/2022.
--- ---  r$  618,33
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2882 29/09/2022 BrUNo BoTElHo cardoSo 205257 aNaliSTa JUdiciario --- ---
coMPlEMENTo dE diariaS PaGaS 

aTraVÉS da PorTaria 2871/2022-SGP, 
dE 28/09/2022.

--- ---  r$  618,33

2883 29/09/2022 Joao MaToS cardoSo JUNior 114685 MiliTar BElEM/Pa SÃo fEliX do XiNGU/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado

30/09 a 
09/10/2022 9,5  r$  6.192,32

2884 30/09/2022 Moacir BiSPo dE SoUZa --- colaBorador BElEM/Pa SÃo GEraldo do araGUaia/Pa rEaliZar EScolTa E SEGUraNca dE 
MaGiSTrado 02 a 03/10/2022. 1,5  r$  1.063,86

2885 30/09/2022 SElMa lidia aZEVEdo loB 68535 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa ViSToriar oBra dE coNSTrUcao do 
NoVo forUM 06/10/2022 0,5  r$  263,71

2886 30/09/2022 JoSÉ lEiTE dE PaUla NETo 197076 JUiZ dE dirEiTo iTaiTUBa/Pa aVEiro/Pa rEaliZar SESSao dE JUri 12 a 15/10/2022. 3,5  r$  3.748,58

2887 30/09/2022 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa UrUara/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo doS SErVicoS 
dE MaNUTENcao PrEdial 17 a 20/10/2022 3,5  r$  2.086,70

2888 30/09/2022 aNToNio SilVaNEY TEiXEira 
dUarTE JUNior 143171 aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa UrUara/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo doS SErVicoS 
dE MaNUTENcao PrEdial 17 a 20/10/2022 3,5  r$  2.118,70

2889 30/09/2022 JoSE JocEliNo rocHa 149080 JUiZ dE dirEiTo PriMaVEra/Pa QUaTiPUrU/Pa rEaliZar aUdiENciaS 03, 04, 05, 06 e 
07/10/2022 2,5  r$  2.352,88

2890 30/09/2022 SElMa lidia aZEVEdo loBaTo 68535 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa ViSToriar oBra dE coNSTrUcao do 
NoVo forUM 04/10/2022 0,5  r$  263,71

2891 30/09/2022 JoNaS PErEira BEZErraS 
JUNior 194778 aSSESSor dE JUiZ PriMaVEra/Pa QUaTiPUrU/Pa aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiEN-

ciaS
03, 04, 05, 06 e 

07/10/2022 2,5  r$  1.318,55

2892 30/09/2022 dJalMa da coSTa MarTiNS 63932 cHEfE da SEcao dE Mo-
NiToraMENTo dE froTa BElEM/Pa SaNTo aNToNio do TaUa/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para o 

SErVidor da SEa 30/09/2022 0,5  r$  255,71

2893 30/09/2022 SElMa SoUSa coSTa SilVa 173827 aNaliSTa JUdiciario iTaiTUBa/Pa aVEiro/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 13 a 14/10/2022 1,5  r$  882,04

2894 30/09/2022 HEroNildES MarQUES 
BarBoSa 166014 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa, cacHoEira do 

arari/Pa, E PoNTa dE PEdraS/Pa
rEaliZar ESTUdoS MUlTidiSciPliNa-
rES E colHEr dEPoiMENTo ESPEcial

04, 05 a 07, 13 E 
14/10/2022. 4  r$  2.291,50

2895 30/09/2022 odENilSoN cardoSo dE 
oliVEira --- cEdido(a) SÃo MiGUEl do do 

GUaMa/Pa BElEM/Pa TraNSPorTar ProcESSoS fiSico Para 
arQUiVo GEral 04/10/2022 0,5  r$  354,62

2896 30/09/2022 TaciaNa VicENTE araUJo 59064 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa rEaliZar ESTUdoS TEcNicoS 03/10/2022 0,5  r$  263,71

2897 30/09/2022 aNToNio cESar BaTiSTa da 
cUNHa 21415 oficial dE JUSTica 

aValiador BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 03, 05, 07, 13, 14, 
17 E 18/10/2022 3,5  r$  1.845,97

2898 30/09/2022 JocilENE PiNHEiro ro-
driGUES 152129 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa oUrEM/Pa, E TErMo JUdiciario 

dE QUaTiPUrU/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 04 E 05/10/2022. 1  r$  527,42

2899 30/09/2022 lUcirENE dE aNdradE 
SaNTiaGo 129976 aNaliSTa JUdiciario MaE do rio/Pa XiNGUara/Pa rEaliZar ESTUdo Social 05/10/2022 0,5  r$  263,71

2900 30/09/2022 alaN rEiS dE MENEZES 101559 oficial dE JUSTica 
aValiador SaNTarEM NoVo/Pa SÃo Joao dE PiraBaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 03, 04, 05, 06, 13 

E 14/10/2022 3  r$  1.340,77

2901 30/09/2022 TaciaNa VicENTE araUJo 59064 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa rEaliZar ESTUdoS TEcNicoS 05/10/2022 0,5  r$  263,71

Protocolo: 865626
.
.

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.348, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo MaUÉS oliVEira, assessor de 
conselheiro NS-02, matrícula n° 0101279, para exercer em substituição o 
cargo em comissão de chefe de Gabinete de conselheiro NS-03, durante o 
impedimento da titular, JUliaNa dE BriTTo MEllo, no período de 16-11 
a 15-12-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 865511

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 19.447
(Processo nº 511847/2020)
dispõe sobre o arquivamento e baixa de processo autuado em duplicidade.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais;
considerando que a prestação de contas relativa ao convênio nº 114/2018 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Ourém e a Secretaria de Estado de 
Educação – Seduc foi encaminhada a esta corte de contas em 17/12/2019, 
por meio do Expediente nº 125642/2019, o qual foi autuado no processo 
nº 509051/2020.
considerando o recebimento do Expediente nº 001396/2020, em 
08/01/2020, proveniente da Seduc, que veiculava documentação comple-
mentar do convênio nº 114/2018;
considerando, no entanto, autuação indevida do referido expediente, o 
qual deu origem ao processo nº 511847/2020 quando deveria ter sido 
apenas juntado ao processo nº509051/2020, consoante manifestação da 
Secretaria de controle Externo;
Considerando a manifestação final do Relator na qual determina o arqui-
vamento e baixa dos sistemas do processo de prestação de contas nº 
511847/2020, com o consequente desentranhamento de toda a documen-
tação encaminhada pela Seduc mediante o Expediente nº 001396/2020 e 
posterior juntada ao processo nº 509051/2020;
Considerando, por fim, a manifestação da Presidência, constante da Ata nº 
5.852, desta data.
rESolVE, unanimemente:
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art. 1º ficam autorizados o arquivamento e baixa dos sistemas do proces-
so de prestação de contas nº 511847/2020, com o consequente desen-
tranhamento de toda a documentação encaminhada pela Seduc mediante 
o Expediente nº 001396/2020, a qual deverá ser juntada ao processo nº 
509051/2020.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 6 de outubro 
de 2022.

Protocolo: 865772
NotiFicaÇÃo: Procedimento administrativo sancionatório
Expediente: 014099/2022 referente ao contrato nº 03/2020
Notificado: UNO SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ: nº 83.343.665/0001-25)
Nos termos da Portaria nº 39.326 de 13 de outubro de 2022, fica a empre-
sa acima identificada, na pessoa de seu representante legal, NOTIFICADA 
para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme o art. 87, § 2º da lei nº 
8.666/93, a apresentar sua defesa prévia nos autos do presente procedi-
mento administrativo, podendo apresentar as provas necessárias ao direito 
de defesa.
Presidente da comissão de Procedimento Sancionatório
daniel Solum franco Maués
auditor de controle Externo - Procuradoria

Protocolo: 865625

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 478/2022/MPc/Pa
dispõe sobre a designação de servidores para o desempenho da função de 
agentes de contratação e equipe de apoio.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, com fulcro na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 6°, incisos l e lX, 7º, 8º, caput e §§ 
1º, 3º e 5º, todos da lei nº 14.133/2021 e Portaria n.º 468/2022/MPc/Pa;
rESolVE:
art. 1º designar os servidores abaixo relacionados para desempenho da 
função de agente de contratação, aptos a tomarem decisões, acompanhar 
o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar 
quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame 
até a homologação, bem como designar os servidores abaixo indicados 
para compor a equipe de apoio.
1. aGeNtes de coNtrataÇÃo:
• Akyson Ferreira da Silva, matrícula n.º 200109;
• Nazaré do Socorro Gillet das Neves, matrícula n.º 200218 e
• Renan Cândido Oliveira, matrícula n.º 200251.
1. eQUiPe de aPoio:
• Akyson Ferreira da Silva, matrícula n.º 200109;
• Ana Rosa Bassalo Crispino, matrícula n.º 999321;
• Bruna Aline Bentes da Costa, matrícula n.º 200249;
• Cezar Barroso dos Santos, matrícula º 200129;
• Darlan da Costa Rêgo, matrícula º 200108;
• Evandro Guimarães Ribeiro, matrícula º 200107;
• Fabio Augusto Miranda, matrícula º 200143;
• Fábio Costa Lima, matrícula º 200264;
• Gioya Karina Catete Brasil, matrícula º 200194;
• Jair Dias da Silva, matrículaº 200112;
• Josué Costa Corrêa, matrícula º 200121;
• Larissa Pantoja da Silva Pereira, matrícula º 200253;
• Livia Ribeiro da Fonseca, matrícula º 200258;
• Lúcia Helena Lima Costa, matrícula º 200125;
• Nazaré do Socorro Gillet das Neves, matrícula n.º 200218
• Osvaldo Vanderley de Sousa Junior, matrícula º 200274;
• Raphael Fernando Braga Gonçalves, matrícula º 200270;
• Renan Candido Oliveira, matrícula º 200251;
• Rosana Gabrielle Magno Gonçalves, matrícula º 200237;
• Sandro Lins Filgueiras, matrícula º 200120;
• Sérgio dos Santos Campista, matrículaº 200214;
• Silvio Afonso da Silva Martins Filho, matrícula º 200278;
• Simone Braga chaves Martins, matrícula º 200084 e
• Walbert Emanuel da Silva Nascimento, matrícula º 200265.
Parágrafo Único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável 
pela condução do certame será designado pregoeiro.
art. 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que 
observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º da lei nº 14.133/2021, 
o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contrata-
ção formada por, no mínimo, 03 (três) membros dentre os nomeados no 
artigo 1º desta Portaria, que responderão solidariamente por todos os atos 
praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição in-
dividual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião 
em que houver sido tomada a decisão.

Parágrafo Único. a presidência da comissão de contratação, incumbirá ao 
servidor akyson ferreira da Silva que em suas ausências e/ou impedimen-
tos será substituído pelo servidor renan cândido oliveira, nesta ordem.
art. 3º o agente de contratação e Equipe de apoio ou a comissão possuem 
a prerrogativa de solicitar assessoramento jurídico e de controle interno 
para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na lei 
nº 14.133/2021.
art. 4º Todos os procedimentos licitatórios, no âmbito do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará, deverão ser autorizados previamente pelo 
Procurador-Geral de contas, observando-se, preferencialmente, as dispo-
sições da lei nº 14.133/2021.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS
(*) republicada por ter saído com incorreções nas edições do di-
ário Oficial do Estado n. 35.150, de 14/10/2022 e n. 35.152, de 
17/10/2022.

Protocolo: 865200
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 atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento funcional dos membros, 
servidores 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 
depender 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 autori-
zados caso importem em economia para o Órgão ou caso o membro, servi-
dor 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
(*) republicada por ter saído com incorreções na edição do diário 
Oficial do Estado n. 35.153, de 18/10/2022.

Protocolo: 865188

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 485/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1331911;
rESolVE:
art. 1º interromper, a contar de 21/10/2022, o gozo de licença-Prêmio da 
Procuradora de contas daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa, concedido 
para o período de 13/10 a 11/11/2022 (30 dias), conforme Portaria n° 
405/2022/MPc/Pa, de 22/08/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 865556
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Portaria

Portaria Nº 5985/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GeraL de JUstiÇa do estado do ParÁ, usando de 
suas atribuições legais,
r e s o L V e:
desiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara ciccio 
para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 128388/2022, cujo 
objeto é o registro de Preços para contratação eventual de empresa especia-
lizada para executar serviços de ornamentação e ambientação de eventos e 
ações institucionais, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal 
nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 
6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, e 
no impedimento desta, o servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 1º 
Suplente, e o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 2º Suplente, devendo 
atuar como membro da Equipe de apoio a servidora PaUla BEZErra KoUrY 
dE fiGUEirEdo e, no seu impedimento, MUrillo PaiVa da coNcEiÇÃo, 
para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedi-
mento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técnicos-contadores, para 
análise da documentação contábil.

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa 
 Belém, 17 de outubro de 2022

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 865156

Portaria Nº 5983/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GeraL de JUstiÇa do estado do ParÁ, usando de 
suas atribuições legais,
r e s o L V e:
desiGNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara ciccio 
para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 113246/2022, cujo ob-
jeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE EQUi-
PaMENToS EXTiNTor dE iNcÊNdio, de acordo com o disposto no art. 3º, 
iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual 
nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 
05/02/2020, e no impedimento desta, o servidor aNGElo NaZarENo coS-
Ta BarBoSa, 1º Suplente, e o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 2º 
Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor car-
loS HiroYUKi NaGaNo NiSHida e, no seu impedimento, EdEMir JUNior 
GoMES SalGado, para análise técnica das propostas e da documentação de 
qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS AN-
JoS e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técni-
cos-contadores, para análise da documentação contábil.

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa 
 Belém, 17 de outubro de 2022

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 865157

Portaria Nº 5982/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GeraL de JUstiÇa do estado do ParÁ, usando de 
suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a instauração do procedimento de apuração da respon-
sabilidade da empresa SToQUE SolUÇÕES TEcNolÓGicaS S/a (cNPJ nº 
05.388.674/0002-00), em sua atuação no contrato nº 026/2020-MP/Pa, cujo 
objeto consiste na contratação serviços de manutenção preventiva e corretiva 
para equipamentos Xerox 700i e controladora de impressão externa, incluindo 
peças de reposição, consubstanciado no Processo nº 016/2022-SGJ-Ta (Pro-
tocolo SiP 10988/2022);
CONSIDERANDO que por meio do Ofício nº 007/2022-MPPA/SAG, o fiscal do 
contrato nº 026/2020-MP/Pa solicitou aplicação das sanções cabíveis à em-
presa SToQUE SolUÇÕES TEcNolÓGicaS S/a, em razão da Empresa não 
ter cumprido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a solução do(s) 
problema(s) sendo o primeiro chamado, destinado a substituição dos “foto-
receptores e belt” , solucionado 27 dias após a visita do técnico e o segundo 
chamado (ocorrido em 11/06/2022), motivado pela “ausência de inicialização 
da máquina” ainda sem solução no dia 25 de junho de 2022;
coNSidEraNdo que a conduta da empresa caracterizou o descumprimento das 
obrigações fixadas no item 8.2, alínea “b” , da Cláusula Oitava do Contrato nº 
026/2020-MP/Pa, o que impõe à aplicação da penalidade de MUlTa de 10% 
sobre o valor do total do contrato, perfazendo o valor de r$ 13.080,00 (treze mil 
e oitenta reais), nos termos da cláusula décima Terceira, item 13.2.2, inciso iii 
do contrato em apreço, conforme Parecer Jurídico nº 245/2022-aSS/JUr/PGJ, 
emitido pela assessoria Jurídica PGJ deste Órgão Ministerial;
coNSidEraNdo que foi expedido o ofício nº 143/2022-SGJ-Ta/MP/Pa para 
comunicar à Empresa acerca da instauração do processo de penalidade e para 
assegurar o direito à ampla defesa, tendo a Empresa apresentado defesa 
prévia às fls. 24 a 26 dos autos;
CONSIDERANDO que o Serviço de Artes Gráficas deste Órgão Ministerial se mani-
festou acerca da defesa prévia da Empresa nas fls. 28, 30, 31, 32 e 33 dos autos;
coNSidEraNdo que, por meio do Parecer Jurídico nº 330/2022-aSS/JUr/
PGJ, a assessoria Jurídica manifestou-se pela aplicação da sanção de MUlTa 
em razão do descumprimento das obrigações fixadas no item 8.2, alínea “b”, 
da cláusula oitava do contrato em apreço, com base na cláusula décima Ter-
ceira, item 13.2, subitem 13.2.2, inciso iii, do contrato nº 026/2020-MP/Pa;

coNSidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da legali-
dade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
r e s o L V e:
i – aPlicar, à Empresa SToQUE SolUÇÕES TEcNolÓGicaS S/a, a sanção 
de MUlTa de 10% sobre o valor do total do contrato, perfazendo a quantia 
de r$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais), nos termos da cláusula décima 
Terceira, subitem 13.2.2, inciso iii do contrato nº 026/2020-MP/Pa;
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 17 de outubro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 865158

terMo aditiVo a coNtrato

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º

Núm. do contrato: 016/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa EloaH PUBlicida-
dE E ProPaGaNda lTda EPP.
objeto do contrato: Serviço de Publicação de avisos de licitação.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato origi-
nal por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, ii da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 18/10/2022
Vigência do aditamento: 08/02/2023 a 07/02/2024.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Pro-
curador Geral de Justiça.

Protocolo: 865314

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º

Núm. do contrato: 041/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa officE coMErcio 
E SErViÇoS EirElli (cNPJ nº 19.234.161/0001-78).
objeto do contrato: Prestação de serviços continuados de limpeza e conser-
vação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza 
e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará, para 
atender o iTEM 12 - XiNGUara.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 14/10/2022.
Vigência do aditamento: 22/03/2023 a 21/03/2024.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 
3390-37. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 865303

aViso de LicitaÇÃo

NoVa data de aBertUra - PÓs escLareciMeNtos
Modalidade: Pregão eletrônico nº 053/2022-MP/Pa

Número do Processo: Gedoc 132723/2022
objeto: registro de Preços para aquisição de switches core, switches topo de 
rack e solução de infraestrutura hiperconvergente.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por lote
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.gov.br/compras e no Portal da Transparência 
no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.gov.br/compras.
data da abertura: 07/11/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
funcional Programática: 12101.03.091. 1494. 8758 – Promoção e defesa dos 
direitos constitucionais.
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo; 449052 – Equipamen-
tos e Material Permanente; e
339040 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – Pessoa Jurídica.
fonte: 0101 – recursos ordinários;
ordenador responsável: dr césar Bechara Nader Mattar Júnior

Protocolo: 865631

diÁria

Portaria Nº 5948/2022-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 144834/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE EdValdo PErEira SalES
carGo/fUNÇÃo: diretor-Geral - cEaf
MaTrÍcUla: 999.817
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): amapá/aP
PErÍodo(S): 20/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de diretor Geral 
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do cEaf, da 7ª reunião ordinária do cEdMP, que ocorrerá nos dias 20 e 
21/10/2022 em Macapá/aP
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5949/2022-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 146289/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Parauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de canaã dos carajás/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5950/2022-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 145539/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUSKY WErBESoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2872
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): 20/09/2022 - 24/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
instalação do sistema de alarme de intrusão da PJ de São domingos do ca-
pim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5951/2022-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 142411/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio roGErio alVES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.387
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): Brasil Novo/Pa, Medicilândia/Pa, Uruará/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5952/2022-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 145890/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WElliNGToN JaPHET PEGado doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3142
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): Peixe-Boi/Pa, capanema/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
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5953/2022-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 146191/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EUllEr liMa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2113
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): oeiras do Pará/Pa, cametá/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5954/2022-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 146333/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo BElTrao da SilVa faria
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3464
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: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5955/2022-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 146389/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 24/10/2022 - 28/10/2022
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, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5956/2022-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 145735/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MaTrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 5957/2022-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 146698/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariaNa SoUSa caValEiro dE MacEdo daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 12o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 01/11/2022 - 05/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de itaituba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5958/2022-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 146349/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Mocajuba/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
equipamentos de informática da PJ de Mocajuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5959/2022-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 146506/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laErcio dE MElo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Mãe do rio/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5978/2022-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 146531/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: loUiSE rEJaNE dE araUJo SilVa SEVEriNo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de cametá
MaTrÍcUla: 999.1533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: cametá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, recife/PE
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar, na qualidade de palestrante, do seminá-
rio “Gestão de resíduos Sólidos: Estratégias de atuação interinstitucional”, 
realizado pelo cNMP e MPPE nos dias 19 e 20/10/2022 em recife/PE
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5979/2022-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 146300/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiElE BarBoSa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São luís/Ma
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar visita técnica no laboratório de 
Tecnologia contra lavagem de dinheiro (laBld) do Ministério Público do Es-
tado do Maranhão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5980/2022-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 146301/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaMirES SilVa riBEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3318
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 luís/Ma
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar visita técnica no laboratório de 
Tecnologia contra lavagem de dinheiro (laBld) do Ministério Público do Es-
tado do Maranhão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5981/2022-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 146297/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco NUNES da SilVa JUNior
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1430
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São luís/Ma
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar visita técnica no laboratório de 
Tecnologia contra lavagem de dinheiro (laBld) do Ministério Público do Es-
tado do Maranhão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 865437

Portaria Nº 5894/2022-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 145113/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE BarroSo carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3535
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 28/09/2022
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
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Portaria Nº 5900/2022-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 145176/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3164
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): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 21/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5901/2022-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 146136/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5902/2022-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 146384/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS STiliaNidi Garcia
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial de inteligência 
e Segurança institucional (GSi)
MaTrÍcUla: 999.380
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordenador 
do Grupo de atuação Especial de inteligência e Segurança institucional (GSi), 
de reuniões de trabalho com os membros visando esclarecer as atribuições 
afetas ao GSi, a serem realizadas nos dias 25 e 26/10/2022, em Soure
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 5903/2022-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 146415/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1546
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/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: 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 5904/2022-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 146304/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 24/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 07 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5931/2022-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 144246/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE daNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Porto de Moz/Pa, Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 15/10/2022 - 23/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5932/2022-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 146475/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica criSTiNa GoNcalVES MElo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santo antônio do Tauá
MaTrÍcUla: 999.1679
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordenadora 
substituta do caoTEc, de reunião de trabalho com os membros visando es-
clarecer as atribuições afetas ao caoTEc, a serem realizadas nos dias 25 e 
26/10/2022, em Soure
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5933/2022-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 146380/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araUJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022, 29/10/2022 - 31/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 5934/2022-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 144854/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
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: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2022 - 25/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5935/2022-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 144260/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 21/11/2022 - 25/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar instalação de um 
rack e pontos de lógica na Promotoria de Justiça de Santarém Novo
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5936/2022-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 145653/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iValdo caValcaNTE do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1520
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Prestar apoio operacional durante o even-
to a ser realizado na PJ de São Miguel do Guamá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5937/2022-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 145562/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1659
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 de informática na Promotoria de Justiça de Garrafão do Norte
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5938/2022-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 145909/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrENda EVElYN fErrEira doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aNaliSTa JUridico - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.3497
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ lauro fran-
cisco da Silva freitas Junior no lançamento do Projeto integridade Empreen-
dedora, desenvolvido em parceria com o caodPP/MPPa, Sebrae e Prefeitura 
de Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5939/2022-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 145308/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo WEriSSoN VaZ dE BriTo dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.3076
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Breu Branco/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a PJ Thais rodri-
gues cruz Tomaz em reunião no dia 30/9/2022, às 10h, na sede do cartório 
Eleitoral da 103ªZE, em Breu Branco/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5940/2022-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 146134/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Junivaldo da Silva Nonato até o município de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5941/2022-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 146270/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar instalação de equi-
pamentos de informática na PJ de canaã dos carajás
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5942/2022-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 146171/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciorliS frEiTaS ViaNa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1230
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 13/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de ordem de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5943/2022-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 146193/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 13/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor franciorlis freitas Viana até o município de São João da Ponta/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5944/2022-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 146155/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria lucineide Barbosa Monteiro até o município de Bujaru/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5945/2022-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 145194/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lidiaNE do Socorro da coSTa fariaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.903
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 06/10/2022 - 06/10/2022, 13/10/2022 - 13/10/2022, 
18/10/2022 - 18/10/2022, 19/10/2022 - 19/10/2022, 25/10/2022 - 
25/10/2022, 26/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de 
capitão Poço/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5946/2022-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 145213/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-V
MaTrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 04/10/2022, 05/10/2022 - 05/10/2022, 
13/10/2022 - 13/10/2022, 14/10/2022 - 14/10/2022, 18/10/2022 - 

18/10/2022, 19/10/2022 - 19/10/2022, 26/10/2022 - 26/10/2022, 
27/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo na PJ de Santo 
antonio do Taua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5947/2022-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 146150/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligencias 
na zona rural do município de itupiranga/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5995/2022-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 147718/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 057, 
de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): campo Grande/MS
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de representante 
do Procurador-Geral de Justiça, do evento “oKr no MP: Gestão de alta per-
formance”, nos dias 20 e 21/10/2022, ocasião em que ocorrerá a assinatura 
simbólica do Termo de cooperação Técnica para cessão das experiências e 
sistemas relacionados ao Projeto “oKr MPMS, como também visita técnica ao 
Ministério do Mato Grosso do Sul, nos dias 19 e 21/10/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 17 de outubro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 865163

oUtras MatÉrias

eXtrato da Portaria Nº 021/2022 – MP/PJMa-2º carGo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com fun-
damento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instau-
ração do Procedimento Preparatório SiMP Nº 002302–157/2022 que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua 
rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
Portaria nº 021/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: apurar possíveis irregularidades e/ou desvios de combustíveis, no 
ano de 2021, pelo Município de Monte alegre-Pa, em especial pela Secretaria 
Municipal de obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais.
rafael trevisan dal Bem – Promotor de Justiça titular do 2º cargo 
da PJMa.

Protocolo: 865439

eXtrato da Portaria Nº 022/2022 – MP/PJMa-2º carGo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com fun-
damento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instaura-
ção do Procedimento administrativo SiMP Nº 000062–157/2022 que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua 
rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte 
alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
Portaria nº 022/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: acompanhar a problemática do fornecimento de água do bairro 
curitanfã, conveniado com a Prefeitura Municipal de Monte alegre.
rafael trevisan dal Bem – Promotor de Justiça titular do 2º cargo da 
PJMa.

Protocolo: 865433
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republicada por incorreção no d.o.e. de 17 de outubro de 2022
Portaria Nº 5922/2022-MP/PGJ

o ProcUrador-GeraL de JUstiÇa do estado do ParÁ, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 
144721/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, laUra GEoVaNa MEirElES da SilVa, do cargo de provimen-
to em comissão de assessor de Ministerial - Bacharel em direito, MP.cP-
cP-102.3, nomeada por meio da Portaria nº 3823/2022, publicada no d.o.E. 
de 20/07/2022, a contar de 30/09/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 13 de outubro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 865441

eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo N.º 011/2022
o MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do presen-
te Procedimento administrativo, que tem como objetivo reunir informações e 
acompanhar o Município de Mocajuba-Pa, através de sua Secretaria Municipal 
de Educação, na aplicação dos recursos provenientes do fUNdEB nas obras de 
conservação e aperfeiçoamento da Escola Municipal de Ensino fundamental PE-
dro BaliEiro (EMEf PEdro BaliEiro), localizada na Vila de Santa luzia em 
Mangabeira, zona rural do município de Mocajuba-Pa, além da atuação do(s) 
Conselho(s) e órgão(s) colegiado(s) responsável(eis) pelo controle e fiscaliza-
ção da realização de tais despesas. o mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na Travessa 7 de 
Setembro, s/n, (fórum des. Moacyr Guimarães), cEP 68.420-000, Mocajuba/Pa.
dirK costa de Mattos JUNior, ProMotor de JUstiÇa titULar 
de MocaJUBa-Pa (Portaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 865481

eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo N.º 013/2022
o MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ, neste ato representa-
do pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do pre-
sente Procedimento administrativo que tem como objetivo reunir informações 
e acompanhar, por tempo indeterminado, o Município de Mocajuba-Pa e a sua 
SEcrETaria MUNiciPal dE dESENVolViMENTo UrBaNo E MEio aMBiENTE 
no exercício do Poder de Polícia Administrativa especificamente sobre as irregula-
ridades constatadas no relatório técnico anexado ao ofÍcio 044/2022 SEdUrB 
MocaJUBa/Pa. o mencionado procedimento se encontra à disposição na Promo-
toria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na Travessa 7 de Setembro, s/n, (fórum 
des. Moacyr Guimarães), cEP 68.420-000, Mocajuba/Pa.
dirK costa de Mattos JUNior, ProMotor de JUstiÇa titULar 
de MocaJUBa-Pa.
(Portaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 865491

eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo N.º 012/2022
o MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do presente 
Procedimento administrativo que tem como objetivo reunir informações e acom-
panhar a regular constituição e funcionamento do coNSElHo MUNiciPal do 
MEio aMBiENTE do Município de Mocajuba-Pa em cumprimento ao que preveem 
a lei orgânica Municipal e as normas correlatas, acompanhamento que deve ser 
mantido por tempo indeterminado. o mencionado procedimento se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na Travessa 7 de 
Setembro, s/n, (fórum des. Moacyr Guimarães), cEP 68.420-000, Mocajuba/Pa.
dirK costa de Mattos JUNior, ProMotor de JUstiÇa titULar 
de MocaJUBa-Pa.
(Portaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 865487

Portaria Nº 5887/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GeraL de JUstiÇa do estado do ParÁ, usando de 
suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
12699/2022, em 26/08/2022;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 5/4/2011, 
publicada no d.o.E. de 08/04/2011, que regulamentou, no âmbito do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de Tempo Integral 
aos servidores da instituição
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora diaNa BarBoSa GoMES BraGa, desempenhando a 
função do cargo de Técnico - Pedagogo, lotada no centro de apoio operacio-
nal - Grupo Técnico Interdisciplinar , Gratificação de Tempo Integral, prevista 
no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, a 
contar de 05/10/2022 até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas 
atividades junto àquele centro.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 07 de outubro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 865165

Portaria N.º 043/2022-MP/cGMP
o correGedor-GeraL do MiNistÉrio PÚBLico, no uso de suas atri-
buições legais,
coNSidEraNdo que a corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Membros 
do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica Nacional 
do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, caput, da lei 
complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 

37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à corre-
gedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como atri-
buição fiscalizadora da atividade funcional dos Membros do Ministério Público;
coNSidEraNdo a necessidade deste Órgão correcional elaborar, até o mês 
de outubro, calendário anual das correições ordinárias, contemplando, no mí-
nimo, um terço dos órgãos do Ministério Público, bem como divulgá-lo, prévia 
e adequadamente, com a indicação dos respectivos cargos a serem correcio-
nados por meio da internet, da intranet, ou da imprensa oficial, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias do início anual dos trabalhos, dando ciência 
à corregedoria Nacional do cNMP, nos termos do  artigo 3.º do Provimento n.º 
003/2021-MP/cGMP; rESolVE:
I – PUBLICAR no Diário Oficial do Estado do Pará, nos termos do Provimento 
n.º 003/2021-MP/cGMP, o calendário anual de correições ordinárias previs-
tas para o ano de 2023, conforme aNEXo i.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
18 de outubro de 2022.

MaNoeL saNtiNo NasciMeNto JUNior
Procurador de Justiça

corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

aNeXo i da Portaria n.º 043/2022-MP/cGMP

correiÇÕes ordiNÁrias PreVistas Para o aNo de 2023
região administrativa sede Nº de cargos Municípios / Locais

ra 05 – Nordeste iii Paragominas 8 Paragominas (3) Mãe do rio (1), dom Eliseu (1), ipixuna 
do Pará (1) e  Tomé-açu (2).

ra 01 – Belém i Belém 42

Belém (Promotoria de Justiça criminal comum - 18 
cargos; Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa - 6 cargos; – 

Promotoria de Justiça de ações constitucionais e fazenda 
Pública de Belém – 5 cargos; Promotoria de Justiça de 
Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos, Acidente 

do Trabalho de Belém – 3 cargos; Promotoria de Justiça 
de direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
Humanos de Belém – 4 cargos; Promotoria de Justiça do 

Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanis-
mo de Belém – 4 cargos) e Mosqueiro (2).

ra 11 – Sudeste iii Tucuruí 4 Tucuruí (3) e Pacajá (1).
ra 12 – Sudeste iV Parauapebas 8 Parauapebas (6) e canaã dos carajás (2).
ra 09 – Sudeste i Marabá 14 Marabá (13) e itupiranga (1).

ra 10 – Sudeste ii redenção 10 redenção (5), conceição do araguaia (3) Santana do 
araguaia  (1) e rio Maria (1).

ra 06 – Tocantins abaetetuba 8 abaetetuba (5) e Barcarena (3).

ra 07 – Marajó i Soure 4 Soure (1), Salvaterra (1) cachoeira do arari (1)  e 
Muaná (1).

ra 08 – Marajó ii Breves 14
Breves (3), anajás (1), Bagre (1), curralinho (1), Gurupá 

(1), Melgaço, (1), oeiras do Pará (1), Portel (1), São 
Sebastião da Boa Vista (1), afuá (1) e chaves (1).

ra 04 – Nordeste ii capanema 15

capanema (3), Salinópolis (2), Nova Timboteua (1), 
Santarém Novo (1), Primavera (1), São João de Pirabas 
(1), irituia (1), Peixe-Boi (1), São Miguel do Guamá (2), 

augusto correa (1) e Viseu (1).

ra 13 – Sudoeste i altamira 12 altamira (7), anapu (1), Brasil Novo (1), Medicilândia (1), 
Uruará (1) e Vitória do Xingu (1).

ra 14 – Sudoeste ii itaituba 9 itaituba (4), aveiro (1), Jacareacanga (1), rurópolis (1),  
Novo Progresso (2).

ra 03 – Nordeste i castanhal 11 castanhal (8), Santa Maria do Pará (1), São caetano de 
odivelas (1) e curuçá (1).

ra 15 – Baixo amazonas Santarém 26
Santarém (15), alenquer (1),  almeirim (2), faro (1), 

Juruti (1), Monte alegre (2), Óbidos (1), Prainha (1), Terra 
Santa (1) e oriximiná (1).

ra 02 – Belém ii ananindeua 32 ananindeua (18), Benevides (4), Marituba (6) e Santa 
izabel do Pará (4).

Protocolo: 865706

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

MiNistÉrio PÚBLico de coNtas 
dos MUNicÍPios do estado do ParÁ

coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas No carGo de 
sUBProcUrador de coNtas do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas 
dos MUNicÍPios do estado do ParÁ (MPcM/Pa)

editaL Nº 12 – MPcM/Pa – 
sUBProcUrador, de 18 de oUtUBro de 2022

o Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará torna público 
o resultado final no concurso público para o provimento de vagas no cargo de 
Subprocurador de contas do Ministério Público de contas dos Municípios do 
Estado do Pará (MPcM/Pa).
1 do resULtado FiNaL No coNcUrso PÚBLico
1.1 Resultado final no concurso público, na seguinte ordem: número de inscri-
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ção, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação 
final no concurso público.
10000421, Marcelo fonseca Barros, 186.19, 1 / 10000682, Erika Monique Pa-
raense Serra Vasconcellos, 182.95, 2 / 10000116, Marcos Vaz de Melo Maciel, 
176.05, 3 / 10000644, debora Bemerguy alves, 175.75, 4 / 10000312, Vanessa 
Maria lopes Madeira, 175.57, 5 / 10000883, Jordao demetrio almeida, 170.69, 
6 / 10000758, larissa de almeida Beltrao rosas, 169.28, 7 / 10000040, Ga-
briel Moreira Soares Sobral, 164.41, 8 / 10000145, arley dieminger rodrigues, 
159.18, 9.
2 das disPosiÇÕes FiNais
2.1 O resultado final no concurso público fica devidamente homologado nesta 
data pela Procuradora-Geral do MPcM/Pa.

Maria iNeZ K. de M. GUeiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 865361

.

.

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 037/2022- Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo N° 2022/0809-001-PMa

o Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 21.763.283./0001-01, resolve regis-
trar os preços das atas de registros de Preços oriundas do PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 037/2022- PE-PMa, que possui por objeto o registro de Preços 
para fornecimento, de forma parcelada, de material de consumo e perma-
nente (material de expediente e escritório), para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pá, Secretarias vinculadas e fundos 
Municipais. arP nº 031/2022, fornecedor registrado: r N correa alves ltda, 
cnpj nº 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, Valor estimado para aquisição r$ 186.581,64; arP nº 032/2022, 
fornecedor registrado: ferreira & Quaresma ltda, cNPJ nº 17.072.242/0001-
93, 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, Valor estimado para 
aquisição r$839.827,55; arP nº 033/2022, fornecedor registrado: Sebastiao 
Q. ferreira cnpj nº 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, Valor estimado para aquisição: r$1.370.937,80; arP nº 034/2022, 
fornecedor registrado: Vilhena & ferreira ltda, cnpj nº 40.224.907/0001-59, 
Vencedora dos itens: 72 - 73 - 74 - 75 - 78 - 84 - 90 - 94 - 96, Valor estimado 
para aquisição: r$ 2.229.425,73; arP nº 035/2022, fornecedor registrado: M 
M d Pinheiro Neto com de Moveis Eireli, cnpj nº 16.836.634/0001-19, Ven-
cedora 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, Valor estimado 
para aquisição: 1.730.636,50. Vigência: 18/10/2022 à 18/10/2023 a íntegra 
da arP estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa 
e na página do Tribunal de contas dos Municípios - TcM. Francineti Maria 
rodrigues carvalho - Prefeita.

Protocolo: 865562

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
rePUBLicaÇÃo do aViso 

de LicitaÇÃo - Pe. 79/2022
refere-se à fornecimento de material lúdico e pedagógico, para aten-
der o Fundo Municipal de Saúde, FMS, especificamente para atender o Centro 
de atenção Psicossocial - caPS i e ii. aBErTUra. 03/11/2022, às 09:00 horas 
(horário local) no site https://www.licitanet.com.br/os interessados poderão 
obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: https://
www.licitanet.com.br/, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou atra-
vés do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas 
e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos e 
Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso 
dois 530, Bairro Premem, das 08:00 às 12:00 horas.
HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL, Pregoeiro

Protocolo: 865567

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato - 
PreGÃo eLetrôNico Nº 006/2022 - FMs

coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE, coNTraTado: d P aGUiar EirEli - EPP - cNPJ: 
33.834.782/0001-13 - contrato administrativo nº. 156/2022 fMS, no valor 
de r$ 513.338,44 (quinhentos e treze mil, trezentos e trinta e oito reais e 
quarenta e quatro centavos), oBJETo: registro de Preços, com o intuito de 
contratação de Empresa especializada No fornecimento de Material Técnico 
Hospitalar, objetivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo - Pa, dotação: - 10 301 0202 2.007 - Manutenção do 
PaB-fiXo; - 10 301 0202 2.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; - 10 
301 0202 2.009 - Manutenção do Programa Saúde da família -PSf; - 10 301 
0202 2.010 - Manutenção do PaB-ESTadUal; - 10 301 0202 2.006 - Manu-
tenção do Programa agentes comunitários de Saúde - PacS; - 10 302 0238 
2018 - Manutenção do centro de Especialidade odontológicas - cEo; - 10 
302 0238 2.019 - Manutenção do SaMU; - 10 302 0238 2.020 - Manuten-
ção da Média complexidade; - 10 305 0004 2.134 - combate ao covid -19; 
-3.3.90.30.00 - material de consumo; Vigência: 14.10.2022 a 13.10.2023.

eLyssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde de Brasil Novo

Protocolo: 865568

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato da ordeM de serViÇos Nº 028/2022 

PreGÃo eLetrôNico Nº 001/2022
ordeM de serViÇos Nº 028/2022, Secretaria Municipal de Educação 
- rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos reparos, em 
ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitura e 
demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: Pregão Eletrônico 
SrP 001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 137/2022. Valor Global 
da ordem de Serviço r$ 18.177,32(dezoito mil, cento e setenta e sete reais 
e trinta e dois centavos), a serem pagos conforme medição, à Empresa EM-
PrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. data da 
assinatura 20 de setembro de 2022. Prazo de Execução; 90 dias.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 865572

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 046/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrôNico srP Nº 
046/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura e even-
tual aquisição de combustíveis (Gasolina, diesel S10 e diesel comum) Por 
Maior descontos Sobre o Preço médio ao consumidor divulgado Pelo Sistema 
de levantamento de Preços da agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - aNP, visando atender as necessidades da Prefeitura Munici-
pal de cametá, Secretarias e autarquias,e com base no relatório da comissão 
Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município ad-
JUdico/HoMoloGo seu objeto a H. B. comercio e Transporte de combus-
tiveis ltda, cNPJ nº 37.202.666/0001-32. Valor: r$ 6.872.382,00; J. e. G. 
BaTiSTa, cNPJ nº 08.003.016/0001-60. Valor: r$ 11.828.025,00; para que 
produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 14/10/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo Nº 2.021/2021-PMc. 
objeto do contrato: registro de Preço Para o futuro e eventual aquisição de 
Tubo de concreto armado, Bloquete Sextravado e asfalto frio. contratado: r 
Souza & cia ltda, cNPJ: 15.812.612/0001-56. o objeto do termo aditivo é a 
prorrogação de prazo do contrato em questão, de vigência pelo período de 12 
(meses) 18.08.2022 e finalizando em 18.08.2023. ordenador: Victor correa 
cassiano, Prefeito de cametá.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato administrativo Nº3.05/2019-PMc. 
objeto do contrato: contratação de empresa especializada em Prestação de 
Serviço de exames de análise clinicas. contratado: e de S rodrigues eireli 
- Me, cNPJ: 22.247.226/0001-24. o objeto do termo aditivo é a prorroga-
ção de prazo do contrato em questão,de vigência pelo período de 4 (meses) 
17.09.2022 e finalizando em 17.01.2023. ordenador: Klenard attilio ra-
nieri, secretário de saúde.

eXtratos de coNtrato 
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 022/2022-PMc 

objeto: registro de Preço Para futura e eventual contratação de empre-
sa especializada Para locação de Veículos Tipo caminhonete cabine dupla, 
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Tração 4x4. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº 
2.Pe.022/2022-PMc/SeMed. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de educação, cNPJ Nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. ens. fund. Val. Magist. fundeb 
cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: Galindolocação e Servi-
ços ltda, cNPJ nº 10.195.504/0001-68, Valor Total r$ 69.719,88. Vigência: 
19/09/2022 a 19/09/2023. ordenadora: Ênio de carvalho.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 046/2022-PMc 

reconheço a ata de registro de Preços. Pregão eletrônico SrP. obje-
to: resolve fazer registro de Preços Para futura e eventual aquisição de 
combustíveis (Gasolina, diesel S10 e diesel comum) Por Maior descontos So-
bre o Preço médio ao consumidor divulgado Pelo Sistema de levantamento 
de Preços da agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
- aNP, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá, 
Secretarias e autarquias.Vencedor: arP Nº 1.046/2022-PMc-H. B. comercio 
e Transporte de combustiveis ltda, cNPJ nº 37.202.666/0001-32. itens: 1. 
Valor: r$ 6.872.382,00. arP Nº 2.046/2022-PMc - J. e. G. Batista, cNPJ 
nº 08.003.016/0001-60. itens: 2, 3. Valor: r$ 11.828.025,00. Vigência: 
14/10/2022 a 13/10/2023. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito 
de cametá.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do aviso de dispensa de Licitação: publicado no dia 14/10/2022, 
no doE/Pa nº 35.152, página nº 109 e no diário do Pará, cadernos economia, 
página B8. oNde se LÊ: “dispensa nº 038/2022-PMc”; Leia-se: “dispensa 
nº 040/2022-PMc”. demais informações permanecem inalteradas.
Na publicação do extrato de contrato, publicado no dia 14/10/2022, no doE/
Pa nº 35.152, página nº 109 no diário do Pará, cadernos economia, pági-
na B8. oNdE SE lÊ: dispensa nº 038/2022-PMc; lEia-SE: “dispensa nº 
040/2022-PMc. demais informações permanecem inalteradas.

Protocolo: 865573

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 0610001-2022 

origem: Pregão eletrônico nº 029/2022 - Pmc. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de capanema/Pará. contratada: Majhun Malaharia ltda cnpj: 
06.848.530/0001-70. objeto: registro de Preço Para contratação de Pessoa 
Jurídica Para Serviços de Malharia em Geral, Para atender a Prefeitura Mu-
nicipal de capanema e Suas Secretarias. Valor Global r$ 169.816,00(cento 
e sessenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais). Vigência: Por 12(dose) 
Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 
06/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

coNtrato Nº 0610002-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 029/2022-Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada: Tb de Moraes comércio Varejis-
ta detecidos Me cnpj: 26.014.457/0001-49. objeto: registro de Preço Para 
contratação de Pessoa Jurídica Para Serviços de Malharia em Geral, Para 
atender a Prefeitura Municipal de capanema e Suas Secretarias. Valor Global r$ 
788.183,00(setecentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e três reais). Vigên-
cia: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da 
assinatura: 06/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

coNtrato Nº 0610003-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 029/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada: Moy2 Soluções em Saúde indus-
tria ltda cnpj:15.564.580/0001-17. objeto: registro de Preço Para contra-
tação de Pessoa Jurídica Para Serviços de Malharia em Geral, Para atender 
a Prefeitura Municipal de capanema e Suas Secretarias. Valor Global: r$ 
294.383,00(duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e três). Vi-
gência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data 
da assinatura: 06/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

coNtrato Nº 0610004-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 029/2022 - Pmc. contratante: Prefei-
tura Municipal de capanema/Pará. contratada: Elo criaçõestextil cnpj: 
33.948.013/0001-46. objeto: registro de Preço Para contratação de Pessoa 
Jurídica Para Serviços de Malharia em Geral, Para atender a Prefeitura Muni-
cipal de capanema e Suas Secretarias. Valor Global: r$427.758,90 (quatro-
centos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). 
Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data 
da assinatura: 06/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

coNtrato Nº 0610005-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 029/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada: orthovida industria e Negociosdi-
gitais ltda cnpj:14.323.297/0001-30. objeto: registro de Preço Para con-
tratação de Pessoa Jurídica Para Serviços de Malharia em Geral, Para aten-
der a Prefeitura Municipal de capanema e Suas Secretarias. Valor Global: r$ 
67.002,00 (sessenta e sete mil e dois reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, 
contados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 06/10/2022. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto

eXtrato de reGistro de PreÇo 
reGistro de PreÇo Nº 029/2022, ViNcULada ao Pe Nº 029/2022-PM-
c-srP. objeto: registro de Preço Para contratação de Pessoa Jurídica Para 
Serviços de Malharia em Geral, para atender a Prefeitura Municipal de capa-
nema e suas Secretarias. Elo criações Textil ltda, cpnj 33.948.013/0001-46, 
com valor unitário: item- Valor Unitário: 1- r$ 18,40; 5- r$ 33,90; 6- r$ 

14,70; 7- r$ 22,40; 10- r$ 87,80; 29- r$ 38,90; 30- r$ 25,90; 33- r$ 
22,40; 34- r$ 23,90. Majhun Malharia ltda, cpnj 06.848.530/0001-70, com 
valor unitário: item-Valor Unitário: 8-r$ 22,00; 39-r$ 18,80; 40-r$ 18,80; 
41-r$ 21,00; 53-r$ 30,90; 54-r$ 30,90; 55-r$ 55,00; 56-r$ 59,90; 57-r$ 
64,90; 58-r$ 61,90; 66-r$ 48,00. Myo2 Soluções em Saúde industria eire-
li, cpnj  15.564.580/0001-17, com valor unitário: item-Valor Unitário: 3-r$ 
17,90; 4-r$ 19,90; 24-r$ 19,00; 25-r$ 19,00; 32-r$ 37,00; 37-r$ 24,90; 
38-r$ 24,90; 42-r$ 22,80; 44-r$ 19,00; 63-r$ 29,00; 65-r$ 295,00. ortho-
vida industria e Negocios digitais ltda, cpnj  14.323.297/0001-30, com valor 
unitário: item-Valor Unitário: 60-r$ 19,82; 61-r$ 37,87; 62-r$ 37,85; 64-r$ 
38,88. T B de Moraes comercio Varejista de Tecidos, cpnj 26.014.457/0001-
49, com valor unitário: item-Valor Unitário: 2-r$ 20,00; 11-r$ 94,00; 12-r$ 
83,00; 13-r$ 81,00; 14-r$ 81,00; 15-r$ 87,00; 16-r$ 90,00; 17-r$ 94,00; 
18-r$ 87,00; 19-r$ 89,00; 20-r$ 71,00; 21-r$ 73,00; 22-r$ 17,00; 23-r$ 
17,30; 26-r$ 17,50; 27-r$ 17,50; 28-r$ 17,50; 31-r$ 40,00; 35-r$ 35,00; 
36-r$ 35,00; 43-r$ 18,70; 45-r$ 16,40; 46-r$ 16,40; 47-r$ 16,20; 48-r$ 
65,00; 49-r$ 69,00; 50-r$ 62,00; 51-r$ 63,00; 52-r$ 14,50. 59-r$ 19,00. 
Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 
05/10/2022. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 865575

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa N° 065/2022/PMc
cHaMada PÚBLica Nº 002/2022/PMc 

objeto: contratação de cooperativa/associação para fornecimento de gêneros 
alimentícios, oriundos da agricultura familiar para a alimentação escolar deste 
Município de castanhal/Pará, oriundos do Programa Nacional de alimentação 
Escolar - PNaE, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública desta 
chamada pública será realizada no dia 09/11/2022, às 09:00 horas no prédio 
da Secretaria Municipal de indústria e comércio/SEMicS, localizado na rua 
altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará. 
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos se dará pelo seguinte e-mail: licitacao.
supri@castanhal.pa.gov.br  ou no Prédio da Prefeitura Municipal de castanhal 
- Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, sito à av. Barão do rio Bran-
co, 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal - Pará.  Edital: Poderá 
ser obtido no seguinte endereço: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/ ou no e-mail: licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br. 
sílvio roberto Monteiro dos santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 865577

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNiciPio de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico Nº 40/2022
Processo Licitatório nº 067/2022. objeto: aquisição e instalação de 05 
(playground) brinquedos de madeira em áreas de posse da Prefeitura Munici-
pal de cumaru do Norte-Pa. Edital no Endereço: www.portalde compraspubli-
cas.com.br. abertura das Propostas: 01/11/2022 às 09h00min. informações 
Gerais: www.pmcn.pa.gov.br email: licitacao@pmcn.pa.gov.br raiLaNe 
BarBosa - Pregoeira.

Protocolo: 865683

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2026/2022- PMc
toMada de PreÇo N°. 2/2022-008-/PMc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de curralinho, 
com sede na aV Jarbas Passarinho, Bairro centro, através da comissão Per-
manente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da Tomada de Preço N°. 
2/2022-008 /PMc conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para executar serviços de 
conclusão de construção de 03 (três) Quadras poliesportiva coberta na zona 
rural do município de curralinho, Estado do Pará
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErTUra: 04 de NoVEMBro de 2022.
Horário: 09:00horas 00 minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á avenida Jarbas 
Passarinho , n°.01.
disponibilidade do edital e seus anexos: site do tcm http:// www.tcm.pa.gov.
br (geo obras) e presencialmente mediante apresentação de mídia (cd-r, dvd-r 
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ou pendrive) gravação gratuita, na sede da pmc (setor de licitações), sito à 
avenida jarbas passarinho,01, bairro centro - curralinho/pa,  de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: curralinholicitao@ygmail.com.br
obs; será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe 
o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o edital na 
forma impressa.

clayton Brasil oliveira
comissão de licitação-Presidente

Protocolo: 865578

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2028/2022- PMc
coNcorrÊNcia N° 3/2022-002/PMc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de curralinho, 
com sede na aV Jarbas Passarinho, Bairro centro, através da comissão Per-
manente de licitação, TorNaM PÚBlico que, conforme autorização do Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da concorrência: /PMc 
conforme abaixo:
oBJeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar 
SErViÇoS dE coNclUSÃo dE coNSTrUÇÃo dE 02 (dUaS) crEcHES E 01 
(UMa) EScola, E coNSTrUÇÃo dE 02 (dUaS) EScolaS Na ZoNa UrBaNa 
E rUral do MUNicÍPio dE cUrraliNHo, ESTado do Pará.
criTÉrio dE JUlGaMENTo: Menor Preço .
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada por preço unitário
aBErTUra: 22 de Novembro de 2022.
Horário: 10:00horas 30 minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á avenida Jarbas 
Passarinho , n°.01.diSPoNiBilidadE do EdiTal E SEUS aNEXoS: site do 
TcM http:// www.tcm.pa.gov.br (Geo obras) e presencialmente mediante 
apresentação de mídia (cd-r, dVd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na sede 
da PMc (setor de licitações), sito à avenida jarbas passarinho,01, Bairro cen-
tro - curralinho/Pa, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 
14horas00minutos.
informações: curralinholicitao@ygmail.com.br
oBS; Será cobrada uma taxa de r$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe 
o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na 
forma impressa.

clayton Brasil oliveira
comissão de licitação-Presidente

Protocolo: 865579

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPo de Faro
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 20221822 
Processo adMiNistratiVo Nº 20221822 

PreGÃo eLetrôNico srP nº 2022/18 
oBJeto: PrEGÃo ElETroNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS Para a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESaS Para a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS HoSPi-
Talar, coNTroladoS, HiPErdia E farMacia BaSica Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES do fMS dE faro, resolve registrar os preços da empresas 
Prado PHarMa EirEli - lTda, cNPJ: 04.389.760/0001-93, itens 1,2,3,4,6,8
,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33
,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,6
0,62,63,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,94,95,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,108,109,110
,111,112,113,114,115,116,117,118,119,121,122,123,124,125,127,128,129
,130 e 131 valor de r$ 1.728.798,00 (um milhão setecentos e vinte e oito mil 
setecentos e noventa e oito reais).data de assinatura: 27/09/2022.

eXtratos de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº 2022181, originário da ata de re-
Gistro de PreÇos Nº 20221822. Processo adMiNistratiVo Nº 
20221822. PreGÃo eLetrôNico srP nº 2022/18. oBJETo: PrEGÃo 
ElETroNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS Para a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESaS Para a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS HoSPiTalar, coNTro-
ladoS, HiPErdia E farMacia BaSica Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
do fMS dE faro, coNTraTada Prado PHarMa EirEli - lTda, cNPJ: 
04.389.760/0001-93, coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE 
faro, cNPJ: 12.403.819/0001-89, Valor Global r$ 1.728.798,00 (um milhão 
setecentos e vinte e oito mil setecentos e noventa e oito reais), doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Exercício: 2022; data de assinatura: 27/09/2022.
a íntegra da ata e dos contratos estará disponível na sala da comissão Per-
manente de licitação, prédio da Prefeitura Municipal, localizada na rua dr. 
dionísio Bentes, s/nº - centro - cEP: 68.280-000 - faro-Pará. Site da Pre-
feitura Municipal de faro: https://faro.pa.gov.br/ Portal dos Jurisdicionados 
do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.
pa.gov.br.
Maria ediLZa Farias FeiJo, secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 865581

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 003/2022/rePUBLicaÇÃo 
objeto: contratação de empresa especializada para construção de ponte de 
concreto armado sobre o rio Ema, medindo 12,00 x 5,00 metros, conforme con-
vênio nº 892735/2019/MaPa.  Nova data de abertura: 07/11/2022 ás 08:30hs. 
Edital retificado na íntegra disponível no endereço eletrônico: e www.floresta-
doaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e na sala da cPl no Prédio da PMfa, 
das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. Mojorri c. s. a. santiago 
- Prefeita.

Protocolo: 865583

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo de reaLiNHaMeNto de PreÇo
1º termo de realinhamento de preços aos contratos nº 20220149, oriundo 
do Pregão Eletrônico PE Nº 03/2022-PMGP. fica alterado o valor unitário dos 
itens: filé de peito de R$ 12,90 para R$ 21,05, farinha de tapioca de R$ 3,22 
para r$ 4,55 e arroz branco tipo 1 de r$ 3,50 para r$ 4,74. Francisco david 
Leite rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 865584

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
eXtrato de coNtratos

origem: Pregão eletrônico srP nº 025/2022; objeto: registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa para prestação de Serviços de 
locação de Veículos, tipo Máquinas Pesadas sem combustível, com condutor 
e manutenção geral dos veículos por conta da contratada para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de igarapé-Miri/Secretarias Municipais.
contrato administrativo Nº 025.1/2022-PE-SrP-PMi. contratada: EMPrESa 
NicolaS G. dE MacEdo & cia lTda, (04.551.555/0001-82), Valor Global r$ 
698.742,72 Vigência: 90 dias a contar de 18/10/2022. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.
contrato administrativo Nº 023.2/2022-Pe-srP-PMi, contratada: fENiX 
coNSTrUÇÕES E locaÇÕES dE MaQUiNaS lTda, (38.090.360/0001), Valor 
Global r$ 105.600,00. Vigência: 90 dias a contar de 18/10/2022. contra-
tante: Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal de igarapé-Miri.

Protocolo: 865586

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de iGaraPÉ-Miri/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

esPecie: 1° Termo aditivo referente ao contrato nº 004.1/2021-PMi-TP-
SEMEd, oriundo da Tomada de Preço N°004/2021-PMi-TP-SEMEd objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica para construção da Escola do anapú, Empre-
sa: fErrEira & PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo lTda-EPP, cNPJ 
n° 14.699.252/0001-65; Prazo de Execução da obra de 19/09/2022 até 
21/11/2022. ordenador: Janílson fonseca oliveira.

Janílson Fonseca oliveira
Secretario Municipal de Educação

Protocolo: 865587

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
eXtrato de reGistro de PreÇo 

reGistro de PreÇos Nº 20220382 
Pregão eletrônico Para registro de Preços nº 012/2022. objeto: registro Ser-
viços de Manutenção em Bombas d, água com reposição de Peças eaquisição 
de Bombas, objetivando atender as necessidades da Secretariamunicipal de 
obras e Secretaria Municipal de educação de Magalhãesbarata Pará.consi-
derando Tratar-Se de licitação na Modalidade Pregão eletrônico, Tipo Menor 
Preço Por item, Tornamos Público o extrato da ata de registro de Preços, re-
ferente à licitação Supracitada Tendo Seu Valor registrado da Seguinte for-
ma: J.c.P. Prado comercio eirelicnpj nº 21.254.778/0001-05r$231.619,92, 
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eletromais eletrica automacao e Servicos eireli; c.n.P.J. nº 24.895.396/0001-
40 r$ 716.444,40. data da assinatura da ata 04 de outubro de 2022. Vigência  
da ata é de 12 (doze) Meses.

eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20220386  
origem: Pregão nº 012/2022. contratante: fundo Municipal de educação-
contratada(o): eletromais eletrica automacao e Servicos eireliobjeto: contra-
tação de empresa especializada em Serviços de Manutenção em Bombas d, 
água com reposição de Peças e aquisição de Bombas, objetivando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de educação do Municipio de Maga-
lhães Barata Pará. Valor Total: r$ 39.558,00 (trinta e nove mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais). Vigência: 04 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 
2022. data da assinatura: 04 de outubro de 2022.

coNtrato Nº 20220385 
origem: Pregão nº 012/2022. contratante: Prefeitura Municipal de Maga-
lhães Baratacontratada(o): eletromais eletrica automacao e Servicos eireliob-
jeto: contratação de empresa especializada em Serviços de Manutenção em 
Bombas d, água com reposição de Peças e aquisição de Bombas, objetivando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras do Municipio de 
Magalhães Barata Pará.Valor Total: r$ 80.920,12 (oitenta mil, novecentos e 
vinte reais e doze centavos). Vigência: 04 de outubro de 2022 a 31 de dezem-
bro de 2022. data da assinatura: 04 de outubro de 2022

coNtrato Nº 20220383 
origem: Pregão nº 012/2022. contratante: Prefeitura Municipal de Maga-
lhães Baratacontratada(o): J.c.P. Prado comercio eireli. objeto: contratação 
de empresa especializada em Serviços de Manutenção em Bombas d, água 
com reposição de Peças e aquisição de Bombas, objetivando atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de obras do Municipio de Magalhães Ba-
rata Pará. Valor Total: r$ 26.665,68 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e 
cinco reais e sessenta e oito centavos). Vigência: 04 de outubro de 2022 a 31 
de dezembro de 2022. data da assinatura: 04 de outubro de 2022.

coNtrato Nº 20220384 
origem: Pregão nº 012/2022. contratante: fundo Municipal de educação-
contratada(o): J.c.P. Prado comercio eireliobjeto: contratação de empresa 
especializada em Serviços de Manutenção em Bombas d, água com repo-
sição de Peças e aquisição de Bombas, objetivando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de educação do Municipio de Magalhães Barata Pará.
Valor Total: r$ 12.245,46 (doze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e qua-
renta e seis centavos). Vigência: 04 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 
2022. data da assinatura: 04 de outubro de 2022.

coNtrato Nº 20220377 
origem: Pregão nº 010/2022. contratante: fundo Municipal de Saúde 
contratada(o): e T Marques eireli objeto: Pregão eletronico Para aquisiçao 
de Material Permanente oriunda de emenda Parlamentar Que Versa Sobre as 
Propostas nº 13711.955000-1220-04 e 13711.955000/1210-01, Tem como 
objetivo equipar as Unidades de Saúde do Municipio de Magalhães Barata 
Pará, Para o desenvolvimento de Suas atividades com Qualidade e imple-
mentação de informatização. Valor Total: r$ 8.664,00 (oito mil, seiscentos e 
sessenta e quatro reais). Vigência: 30 de setembro de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022. data da assinatura: 30 de setembro de 2022.

coNtrato Nº 20220376 
origem: Pregão nº 010/2022. contratante: fundo Municipal de Saúde con-
tratada(o): f cardoso e cia ltda objeto: Pregão eletronico Para aquisiçao de 
Material Permanente oriunda de emenda Parlamentar Que Versa Sobre as 
Propostas nº 13711.955000-1220-04 e 13711.955000/1210-01, Tem como 
objetivo equipar as Unidades de Saúde do Municipio de Magalhães Barata 
Pará, Para o desenvolvimento de Suas atividades com Qualidade e imple-
mentação de informatização. Valor Total: r$ 2.370,19 (dois mil, trezentos e 
setenta reais e dezenove centavos). Vigência: 30 de setembro de 2022 a 31 
de dezembro de 2022. data da assinatura: 30 de setembro de 2022.

coNtrato Nº 20220378 
origem: Pregão nº 010/2022. contratante: fundo Municipal de Saúde con-
tratada(o): r P S de oliveira eireli. objeto: Pregão eletronico Para aquisiçao 
de Material Permanente oriunda de emenda Parlamentar Que Versa Sobre as 
Propostas nº 13711.955000-1220-04 e 13711.955000/1210-01, Tem como 
objetivo equipar as Unidades de Saúde do Municipio de Magalhães Barata 
Pará, Para o desenvolvimento de Suas atividades com Qualidade e imple-
mentação de informatização. Valor Total: r$ 63.476,00 (sessenta e três mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais). Vigência: 30 de Setembro de 2022 a 31 
de dezembro de 2022. data da assinatura: 30 de Setembro de 2022

coNtrato Nº 20220379 
origem: Pregão nº 010/2022. contratante: fundo Municipal de Saúde con-
tratada(o): innovatis comercio atacadista de Prod.de escr. e inf. ltda objeto: 
Pregão eletronico Para aquisiçao de Material Permanente oriunda de emen-
da Parlamentar Que Versa Sobre as Propostas nº 13711.955000-1220-04 e 
13711.955000/1210-01, Tem como objetivo equipar as Unidades de Saú-
de do Municipio de Magalhães Barata Pará, Para o desenvolvimento de Suas 
atividades com Qualidade e implementação de informatização. Valor Total: 
r$ 22.580,00 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta reais). Vigência: 30 de 
setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. data da assinatura: 30 de 
setembro de 2022.

coNtrato Nº 20220381. 
origem: Pregão nº 010/2022. contratante: fundo Municipal de Saúde con-
tratada(o): Universal Print comercio e Servicos de informatica ltda objeto: 
Pregão eletronico Para aquisiçao de Material Permanente oriunda de emen-
da Parlamentar Que Versa Sobre as Propostas nº 13711.955000-1220-04 e 
13711.955000/1210-01, Tem como objetivo equipar as Unidades de Saúde 
do Municipio de Magalhães Barata Pará, Para o desenvolvimento de Suas ati-
vidades com Qualidade e implementação de informatização. Valor Total: r$ 
22.692,00 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais). Vigência: 30 
de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.  assinatura: 30 de setembro 
de 2022.

coNtrato Nº 20220380. 
origem: Pregão nº 010/2022. contratante: fundo Municipal de Saúde con-
tratada(o): rd negocios de informatica ltda objeto: Pregão eletronico Para 
aquisiçao de Material Permanente oriunda de emenda Parlamentar Que Versa 

Sobre as Propostas nº 13711.955000-1220-04 e 13711.955000/1210-01, 
Tem como objetivo equipar as Unidades de Saúde do Municipio de Magalhães 
Barata Pará, Para o desenvolvimento de Suas atividades com Qualidade e 
implementação de informatização. Valor Total: r$ 10.800,00 (dez mil, oito-
centos reais). Vigência: 30 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
data da assinatura: 30 de setembro de 2022.

Protocolo: 865588
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 051/2022-
cEl/SEVoP/PMM, Processo n° 19.999/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa 
do NEi MarlUSE fErrEira da SilVa, localiZado Na folHa 23, QUa-
dra 05, loTE 01 a 16, cEP: 68.500-005, Na Vila MiliTar PrES. MEdicE, 
NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus 
anexos; adjudicado e Homologado a empresa PrS coNSTrUTora EirEli - 
cNPJ: 27.957.808/0001-18, vencedora com o Valor ToTal: r$ 746.790,86. 
assinatura: em 18/10/2022, secretário Municipal de educação - MariL-
Za de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 865589

eXtrato de coNtrato Nº 151/2022-seMed/PMM 
Processo nº 13.856/2021-ceL/seVoP/PMM, Pregão Presencial (SrP) Nº 
034/2021-cEl/PMM, objeto: contratação de empresa para fornecimento de lan-
ches, destinadas a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
- SEMEd. Empresa: delícias & Sabores lTda, cNPJ Nº 29.490.960/0001-69. 
Valor: r$ 246.444,00 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quaren-
ta e quatro reais), recursos: Erário Municipal. início da Vigência: 22/07/2022. 
Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária 
Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 865590

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 510/2022/seMad 

Processo administrativo nº 4.257/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 014/2022-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 044/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: prestação 
de serviço em arbitragens Esportivas destinados a atender as necessidades 
dos eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e lazer 
da Prefeitura de Marabá; Empresa clarEar SErViÇoS E coMErcio EirEli, 
cNPJ: 23.775.714/0001-77; Valor r$ 75.649,00 (setenta e cinco mil, seiscen-
tos e quarenta e nove reais), assinatura 18/10/2022 Vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 865591

PriMeiro terMo aditiVo ao 
coNtrato adMiNistratiVo N° 265/2022-FMs 

Processo administrativo n° 24.224/2021-PMM, pregão Eletrônico (SrP) 
nº 134/2021-cPl/PMM, objeto do contrato original: a aquisição parcelada 
de medicamentos, farmácia básica e medicamentos controlados, para aten-
dimento das unidades básicas de saúde e hospitais do município de Ma-
rabá-Pa. EMPrESa: J dE r l ParriÃo, pessoa jurídica de direito privado 
interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
n° 04.340.683/0001-87. objeto do aditivo: aditivar o valor/quantitativo do 
referido contrato em 25% (vinte e cinco por cento), correspondente a r$ 
23.487,50 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos), conforme planilha em anexo, tornando o valor total acumulado do 
contrato em r$ 117.437,50 (cento e dezessete mil, quatrocentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos). daTa da aSSiNaTUra: 18 dE oUTUBro dE 
2022. Monica Borchart Nicolau secretária Municipal de saúde interino 
de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 865592

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de terMo aditiVo Nº 011/2022 - ssaM

1° terMo aditiVo ao contrato administrativo Nº 032/2022-SSaM, que 
celebraram o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBa (SSaM) e 
a Empresa: airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ nº 
03.272.575/0001-51. o Presente TErMo adiTiVo tem por objeto realizar 
acrÉSciMo QUaNTiTaTiVo de itens no percentual de 22,7877% do valor 
global do contrato nº 032/2022-SSaM. o valor global desse termo aditivo é 
de r$472.457,17 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquen-
ta e sete reais e dezessete centavos). Marabá Pa, 10 de outubro de 2022. 
Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 865593

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 400-2022/CPL, Beneficiário - PSA TECNO-
LoGia e distriBUicao - eireLi, inscrita no cNPJ sob nº 30.282.572/0001-
71, vencedora do item: 06 perfazendo o valor total de r$ 1.440.000,00 (Um 
milhão, quatrocentos e quarenta mil reais). Vigência da ata: 12 meses a partir 
da assinatura. oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 034-2022-cPl/
PMM. Processo licitatório nº 4.376/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE acESSÓrioS, PErifÉricoS, EQUi-
PaMENToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica, dESTiNadoS a SUPrir aS 
dEMaNdaS oPEracioNaiS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo E da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd. Marabá 14/10/2022 - Marilza de oli-
veira Leite - secretaria Municipal de educação - seMed - Portaria nº 
306/2019-GP.

Protocolo: 865595
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retiFicaÇÃo da ata de reGistro 
de PreÇo Nº 422/2022/cPL

torna-se público que na ata de registro de Preço nº 422/2022 oriunda 
do Pregão Eletrônico (SrP) nº 0063/2022/cPl/PMM, Processo licitatório nº 
11.476/2022/PMM, referente a empresa SaNToS E BErTEloNi lTda, foi re-
tificado o Valor Unitário do Item 55. onde se lê: Valor Unitário r$ 1.917,40. 
Leia-se: Valor Unitário r$ 1.917,00. Permanecem inalteradas e válidas as de-
mais informações publicadas anteriormente. Marabá 17/10/2022 - Nadjalu-
cia oliveira Lima - secretaria Municipal de assistência social - seasPac 
- Portaria nº 224/2017-GP.

Protocolo: 865597

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 451-2022/CPL, Beneficiário - : LUIZ 
tadeo daMascHi inscrita no cNPJ sob nº 01.424.128/0001-45, vencedora 
do item: 18 perfazendo o valor total de r$ 41.000,00 (Quarenta e um mil 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 452-2022/CPL, Beneficiário - : E. 
da rocHa GaMa & cia lTda inscrita no cNPJ sob nº 04.830.803/0001-24, 
vencedora dos itens: 04, 07, 16, 21 perfazendo o valor total de r$ 46.540,00 
(Quarenta e seis mil quinhentos e quarenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇO Nº  453-2022/CPL, Beneficiário - : AMPLA COMERCIAL EIRELI inscrita no 
cNPJ sob nº 05.891.838/0001-36, vencedora dos itens: 11, 31 perfazendo o 
valor total de r$ 18.470,00 (dezoito mil quatrocentos e setenta reais), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 454-2022/CPL, Beneficiário - : HERENIO DOS SAN-
ToS - coM. E iMPorTacao lTda inscrita no cNPJ sob nº 12.283.935/0001-
01, vencedora dos itens: 02, 12, 13 perfazendo o valor total de r$ 18.948,00 
(dezoito mil novecentos e quarenta e oito reais), aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇO Nº 455-2022/CPL, Beneficiário - : PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO 
dE EPi S EirEli inscrita no cNPJ sob nº 12.670.981/0001-63, vencedora 
dos itens: 10, 25, 26, 28 perfazendo o valor total de r$ 5.895,00 (cinco 
mil oitocentos e noventa e cinco reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
456-2022/CPL, Beneficiário - : MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.274.923/0001-05, vencedora do item: 15, 
perfazendo o valor total de r$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais), aTa 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 457-2022/CPL, Beneficiário - : CRUZEL COMER-
cial lTda inscrita no cNPJ sob nº 19.877.178/0001-43, vencedora do item: 
30 perfazendo o valor total de r$ 19.040,00 (dezenove mil quarenta reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 458-2022/CPL, Beneficiário - : SAGATI CO-
MErcio dE EQUiPaMENToS dE SEGUraNca EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
22.327.120/0001-30, vencedora do item: 06 perfazendo o valor total de r$ 
12.981,00 (doze mil novecentos e oitenta e um reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº 459-2022/CPL, Beneficiário - : AKIRA COMERCIAL LTDA inscrita 
no cNPJ sob nº 25.106.928/0001-86, vencedora do item: 19 perfazendo o 
valor total de r$ 9.456,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta e seis re-
ais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 460-2022/CPL, Beneficiário - : BRASIL 
cENTral coMErcio dE ProdUToS E SErVicoS EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 27.477.776/0001-53, vencedora dos itens: 14, 20 perfazendo o valor 
total de r$ 52.495,80 (cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco 
reais e oitenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 461-2022/cPl, 
Beneficiário - : JR COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA inscrita no CNPJ sob 
nº 31.552.803/0001-82, vencedora dos itens: 03, 05, 08 perfazendo o valor 
total de r$ 23.574,00 (Vinte e três mil quinhentos e setenta e quatro reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 462-2022/CPL, Beneficiário - : DELCA ARTI-
GoS MEdicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 31.940.808/0001-82, vencedora do 
item: 29 perfazendo o valor total de r$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 463-2022/CPL, Beneficiário - : DOMMI-
NiUM BUSiNESS lTda inscrita no cNPJ sob nº 32.576.437/0001-64, vencedora 
do item: 27 perfazendo o valor total de r$ 38.131,38 (Trinta e oito mil cento e 
trinta e um reais e trinta e oito centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 464-
2022/CPL, Beneficiário - : BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ 
sob nº 41.278.336/0001-06, vencedora do item: 17 perfazendo o valor total de 
r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 465-2022/
CPL, Beneficiário - : LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita 
no cNPJ sob nº 43.219.256/0001-05, vencedora dos itens: 01, 22, 23, 24, 
32, 33 perfazendo o valor total de r$ 112.336,00 (cento e doze mil trezentos 
e trinta e seis reais). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriun-
da do PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) nº 083-2022-cPl/PMM. Processo licita-
tório nº 18.919/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EPi’S, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. Ma-
rabá 18/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria Municipal de 
saúde - sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 865598

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de LicitaÇÃo  

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-004-PMNr
o Município de NoVo rePartiMeNto, através da PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE NoVo rEParTiMENTo por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às 09h00min do dia 18 de novembro de 2022, fará reali-
zar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, tipo menor preço global, para 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE rEforMa E 
aMPliaÇÃo da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio PaPa PaUlo Vi, ZoNa 
UrBaNa dESTE MUNicÍPio, coNforME coNVÊNio Nº 048/2022/SEdUc, 
cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo E a PrEfEi-

TUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo - Pa. o procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto na lei federal nº 8.666 de 21/06/1993, com as alte-
rações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis na sala da comissão de licitação da Prefeitura, no Portal 
da Transparência do Município de Novo repartimento, GEo-oBraS do TcM/
Pa, e através de solicitação pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.
com. Novo repartimento - Pa, 18 de outubro de 2022. sidiLeNi cHaVes 
de soUZa. Presidente da comissão de Licitação

Protocolo: 865600

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 39/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para aquisição de Equipamentos e Materiais 
Esportivos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novo 
Progresso Estado do Para. Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 
07/11/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado através 
do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnc-
compras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço 
eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 865599

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 011/2022-PMo 
o Prefeito Municipal de Óbidos, Jaime Barbosa da silva, torna públi-
ca a adjudicação e homologação da Tomada de Preços nº 011/2022/PMo, 
tendo por objeto: contratação de Empresa com mão de obra especializada 
para executar os serviços de estruturação da rede de serviços do Sistema 
Único de assistência Social (SUaS). construção do centro de referência da 
assistência Social - meio urbano, no município de Óbidos/Pa, conforme con-
trato de repasse n° 914771/2021 McidadaNia/caiXa, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e finanças - SEMPof, à 
empresa: a.o.c construção Serviços de Terraplanagem e Manutençao Eireli - 
cNPJ:21.868.165/0001-50, no valor de r$840.132,03. data da Homologação 
13/10/2022. Essa publicação deixou de circular na edição do dia 18/10/2022, 
por problemas técnicos. Jaime Barbosa da silva - Prefeito Municipal de 
Óbidos.

Protocolo: 865603

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 002-2/2022-FMe 

Processo Nº 030-2/2022-FMe coNTraTaNTE SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE PorTo dE MoZ-Pa - cNPJ Nº 06.077.071/0001-79. obje-
to:  Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de Trans-
porte Escolar dos alunos matriculados na rede pública Estadual de ensino no 
Município de Porto de Moz abrangendo os dias letivos, conforme calendário 
escolar aprovado pela SEdUc, do ano de 2022, para atender a Secretaria 
Municipal de Educação de Porto de Moz, ProGraMa ESTadUal do TraNS-
PORTE ESCOLAR NO ESTADO DO PARÁ - PETE/PARÁ, conforme especificações 
constantes do Termo de referência (anexo i). Sendo vencedora a empresa: 
Via XiNGU SErViÇoS E NaVEGaÇÃo EirEli - cNPJ: 27.966.255/0001-60, 
venceu o loTE: 01 ao 08; no valor total de r$ 823.900,00 (oitocentos e vinte 
e três mil e novecentos reais). HoMoloGado no dia 13 de outubro de 2022.

Porto de Moz-Pa, 13 de outubro de 2022.
rosibergue torres campos

ordenador de despesa
Protocolo: 865604

eXtrato de coNtrato
rocesso Nº 030-2/2022-FMe. ModaLidade: PreGÃo PreseNciaL 
Nº 002-2/2022-FMe, realizado no dia 10 de outubro de 2022. coNTra-
TaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE PorTo dE MoZ-Pa cNPJ 
Nº 06.077.071/0001-79. coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 063-2/2022-
fME Empresa contratada: Via XiNGU SErViÇoS E NaVEGaÇÃo EirEli 
- cNPJ: 27.966.255/0001-60, venceu o loTE: 01 ao 08; no valor total de 
r$ 823.900,00 (oitocentos e vinte e três mil e novecentos reais).  oBJETo: 
Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte 
Escolar dos alunos matriculados na rede pública Estadual de ensino no Muni-
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cípio de Porto de Moz abrangendo os dias letivos, conforme calendário escolar 
aprovado pela SEdUc, do ano de 2022, para atender a Secretaria Municipal 
de Educação de Porto de Moz, ProGraMa ESTadUal do TraNSPorTE ES-
COLAR NO ESTADO DO PARÁ - PETE/PARÁ, conforme especificações cons-
tantes do Termo de referência. o contrato terá a duração de até 12 meses a 
partir de sua assinatura.

Porto de Moz-Pa, 17 de outubro de 2022.
rosibergue torres campos-ordenador de despesa

Protocolo: 865605

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

aViso de PreGÃo eLetrôNico
resUMo de editaL

ModaLidade: Pregão eletrônico n.º 023/2022 tiPo: Menor Preço por item 
oBJeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 25.058,917 
litros de Óleo diesel S-10, para recuperação de 27,20 km de estradas vici-
nais, com as seguintes coordenadas: Início 7°20’11.99”-50°02’59.62” e fi-
nal 7°24’4.59-50°12’44.03” no município de rio Maria/Pa. conf. convênio 
n.º 127/2022-PMrM/SETraN, (repetição do objeto). daTa da aBErTUra: 
01 de novembro de 2022, às 09:15min. rEGiMENTo: lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores, lei 
complementar federal n. 123/2006 com as alterações da lei complementar 
nº 147/2014, decretos federais nº 10.024/19, decreto Municipal 428, de 02 
de junho de 2021 - regulamenta a modalidade de licitação pregão, na forma 
eletrônica. iNforMaÇÕES: o Edital e seus anexos estarão à disposição dos 
interessados gratuitamente na página https://www.riomaria.pa.gov.br/licita-
coes-econtratos/ no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.
br e junto a cPl, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefei-
tura Municipal: av. rio Maria, nº 660, centro - rio Maria - Pa, cEP: 68.530- 
000. fone c.P.l. (94) 99165-0735. Janiele soares - Pregoeira.

Protocolo: 865606

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaLde rUrÓPoLis
resULtado do JULGaMeNto de iMPUGNaÇÃo e ProrroGaÇÃo 

da coNcorrÊNcia Nº 005/2022-seMiNFra 
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução 
de obra referente à construção do centro de convenções do Municipio de 
rurópolis/Pa, conforme coNVÊNio Nº 222/2022 - SEdoP. a comissão Per-
manente de licitação do Município de rurópolis/Pa, por meio do Presidente, 
torna público o resultado do julgamento de iMPUGNaÇÃo ao edital da coN-
CORRÊNCIA Nº 005/2022-SEMINFRA formalizados pela impugnante Infinite 
incorporadora Eireli - ME, cNPJ sob nº cNPJ 28.627.110/0001- 05, após as 
devidas análises e considerando os princípios consagrantes das ações norte-
adoras da licitação e em respeito ao instrumento convocatório, bem como a 
supremacia do interesse público, a comissão permanente de licitação deci-
diu pelo recebimento da impugnação uma vez tempestiva, e no mérito aco-
lhe-La, retificando-se o Edital da CONCORRÊNCIA Nº 005/2022-SEMINFRA, 
cujas alterações serão divulgadas na forma estabelecida no Edital, devolven-
do-se o prazo inicialmente estabelecido, vez que as retificações e alterações, 
afetam a formulação das propostas. Deste modo, fica prorrogada a data de 
início da sessão pública para o dia 21 de novembro de 2022 às 09:30 horas, 
permanecendo inalteradas as demais disposições do edital. os autos do pro-
cesso licitatório se encontram com vista franqueada aos interessados, na sala 
de reunião da comissão de licitação, localizado na rua 10 de Maio, 263 - cen-
tro, rurópolis/Pa, cEP: 68.165-000. cezar caetano da silva - Presidente 
da comissão de Licitação.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 001.17102022-tP/seMiNFra 

origem: Tomada de Preço nº 001/2021-Tp/Seminfra. contratante: Prefeitura 
Municipal de ruropolis/Secretaria Municipal de infraestrutura - Seminfra. contra-
tado: agropeças oeste ltda objeto: contratação de Empresa Para aquisição de 
Motores/Bomba/roçadeiras/compressor, Equipamentos, e Utensílios Hidráulicos 
ferramentas e acessorios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de infraestrutura do Municipio de ruropolis, com objetivo de construção, Manu-
tenção e conservação de Prédios Publicos, logradouros Municipais e comunida-
des rurais. Valor: r$ 510.967,80 (quinhentos e dez mil, novecentos e sessenta 
e sete reais e oitenta centavos). Exercício 2022: Secretaria Municipal de infraes-
trurura - Seminfra - 15.122.0007.2.055 - Manutenção das atividades da Semin-
fra - 15.122.0007.2.056 - Manutenção e obras em Vias e lougradouros Publicos 
- 3.3.90.30.00 - Material de consumo. fonte: 15000000. fonte: 17490000 - 
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente. fonte: 15000000. Vigência: 
17/10/2022 a 17/10/2023. cezar caetano da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 865607

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo. 

a Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa através da Secretaria Municipal 
de Educação, torna - se público que realizará licitação com cota reservada 
para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na Modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 030/2022SEMEcd-PE-SrP por registro de Preços do tipo 

Menor Preço Por item. cujo o objeto e: aquisição de Materiais de consumo: 
Materiais de Expediente e Pedagógicos, Gêneros alimentícios, Materiais de 
Copa e Materiais de Limpeza a fim de atender as Demandas nas Escolas Mu-
nicipais da rede de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, do Município 
de rurópolis-Pa. data da abertura 31/10/2022 horário 09:00h  Será julgado 
o processo de licitação no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br. Para adquirir o edital  nos meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.
br,  www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.portaldecompraspublicas.
com.br. José edilson Machado Lima - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 865609

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

aViso de LicitaÇÃo deserta
rdc PreseNciaL Nº 001/2022

objeto: coNSTrUÇÃo dE BarraGEM No laGo arari coMo oBra dE PrE-
VENÇÃo Para rEdUÇÃo dE riScoS E dESaSTrES Para a PoPUlaÇÃo do 
MUNicÍPio dE SaNTa crUZ do arari, através da Transferência legal nº 
139/2018, Siafi nº 699707, Processo nº 59204.003384/2017-25, Ministério 
do desenvolvimento regional, dE acordo coM MEMorial dEScriTiVo E 
ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS; PlaNilHa orÇaMENTária SiNTÉTica E aNa-
lÍTica; MEMÓria dE cálcUlo dE QUaNTiTaTiVoS; croNoGraMa fÍSi-
co fiNaNcEiro; QUadro dE coMPoSiÇÃo do EMPrEENdiMENTo (Qci); 
coMPoSiÇÃo do B.d.i. (BoNificaÇÃo E dESPESaS iNdirETaS) E PEÇaS 
GráficaS. data e hora de abertura: 06/10/22, às 15h30min. local: Sala da 
cPl na sede da Prefeitura Municipal de Santa cruz do arari.

Santa cruz do arari, 07 de outubro de 2022
adriaNe oLiVeira dos saNtos

Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 865610

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

errata 2
PreGÃo eLetrôNico Nº 0014/2022

oBJeto: aquisição de 18.900,93, litros de coMBUSTÍVEl, do TiPo ÓlEo 
DIESEL S-10, atendendo ao convênio nº 175/2022, firmado entre o Governo 
do Estado/SETraN e Município.
do ENVio da ProPoSTa E da aBErTUra: aonde lê-se 18/10/2022. 
Leia-se 18/10/2022. Permanecendo inalteradas as demais condições.

Santa Maria das Barreiras-Pa, 11 de outubro de 2022.
Jucivaldo Barbosa da silva
Pregoeiro e Presidente da cPl

Protocolo: 865612

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 133/2022 - seMsa

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto n° 
744/2021- GaP/PMS de 05 de Julho de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
decide:
art. 1º. Nomear as servidoras abaixo designadas como comissão Técnica 
de avaliação no chamamento Público nº 006/2022referente ao credencia-
mento de Pessoas Jurídicas Para Prestação de Serviços Médicos (consultas) 
em Pneumologia e reumatologia. Presidente: raquel Santos da Silva, cPf: 
658.422.512-72, rG: 3730987, Enfermeira. Membro: Keliane Silva de Sousa, 
cPf: 81255977272, rG: 6053986, assistente Social. Membro: derlane liberal 
de almeida, cPf: 70030510287, rG: 3778113, farmacêutica.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura até quando for 
revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 18 de outubro 
de 2022. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saú-
de/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 865613
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Para reGistro de 

PreÇos Nº 9/2022-3008001-Pe-srP-PMsat/FMs
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) 
do dia 31(trinta e um) de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará 
sessão pública para rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico para 
rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 9/2022-3008001-PE-SrP-PMSaT/fMS, visando o 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra aQUiSiÇÃo coMPlEMEN-
Tar dE MaTErial TEcNico E iNSUMoS HoSPiTalarES, Para aTENdEr aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio 
DO TAUÁ, conforme Termo de Referência, mediante especificações do edital e 
seus anexos e de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se através do sítio http://www.bllcompras.com.
aBertUra: 31/10/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira PMSaT

Protocolo: 865614

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP N° 016/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico nº 
016/2022-SrP, tipo menor preço, objeto: registro de Preços objetivando a 
futura e Eventual aquisição de Medicamentos Normais e controlados do Elen-
co da assistência farmacêutica Básica e Medicamentos Padrão, Que Serão 
destinadas as Unidades de Saúde, do Município de São caetano de odivelas/
Pa. abertura: 01/11/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus anexos 
encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, 
nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no 
horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/TcM-Pa, 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodive-
las.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Brenda da 
silva Barbosa - Pregoeira.

PreGÃo eLetrôNico srP N° 017/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
017/2022-SrP, tipo menor preço, objeto: registro de preço objetivando a 
futura e Eventual aquisição de Material Permanente (carteiras e Kits Escola-
res), Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de São caetano de odivelas/Pa. abertura: 03/11/2022, às 09:30hs. 
a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de lici-
tações, sito na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, 
São caetano de odivelas - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a 
sexta, Mural de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsa-
ocaetano21@gmail.com. Brenda da silva Barbosa - Pregoeira.

Protocolo: 865615

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato do 3º terMo aditiVo do coNtrato Nº 0024/21

origem t.P Nº00001/2021. FMas contratada: EliVaNE da S. SiQUEira ME. 
objeto: SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo E iNSTalaÇÃo dE cENTral dE ar. que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem 
por objetivo reajustar o prazo do contrato firmado com a referida empresa no 
período, de 01/09/2022 a 31/12/2022.

eXtrato do 3º terMo aditiVo do  coNtrato Nº 0020/21
origem  t.P Nº00001/2021. FMs contratada: EliVaNE da S. SiQUEira ME. 
objeto: SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo E iNSTalaÇÃo dE cENTral dE ar. que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem 
por objetivo reajustar o prazo do contrato firmado com a referida empresa no 
período, de 01/09/2022 a 31/12/2022.

eXtrato do 3º terMo aditiVo do  coNtrato Nº 0025/21
origem  t.P Nº00001/2021. FMMa contratada: S. GodiNHo GUErrEiro ME. 
objeto: SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo E iNSTalaÇÃo dE cENTral dE ar. que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem 
por objetivo reajustar o prazo do contrato firmado com a referida empresa no 
período, de 01/09/2022 a 31/12/2022.

eXtrato do 3º terMo aditiVo do  coNtrato Nº 0023/21
origem  t.P Nº00001/2021. FMe contratada: S. GodiNHo GUErrEiro ME. 
objeto: SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo E iNSTalaÇÃo dE cENTral dE ar. que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem 
por objetivo reajustar o prazo do contrato firmado com a referida empresa no 
período, de 01/09/2022 a 31/12/2022.

eXtrato do 3º terMo aditiVo do  coNtrato Nº 0022/21
origem  t.P Nº00001/2021. PMts contratada: S. GodiNHo GUErrEiro ME. 
objeto: SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo E iNSTalaÇÃo dE cENTral dE ar. que 
entre si celebram o Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem 
por objetivo reajustar o prazo do contrato firmado com a referida empresa no 
período, de 01/09/2022 a 31/12/2022.

odair José Farias albuquerque-Prefeito Municipal
Protocolo: 865616

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 140/2022, tomada de Preço 
nº 00001/22. contratante PMTS, contratada: coNSTrUTora oESTE lTda. 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE oBraS dE coNS-
TrUÇÃo, rEforMaS E aMPliaÇÕES dE EScolaS Na ZoNa UrBaNa do MU-
NicÍPio. loTE 1: rEforMa da crEcHE MUNiciPal ParaÍSo da criaNÇa, 
que entre si celebram o Município. o presente termo aditivo tem por objetivo 
a alteração do valor contratual com acréscimo de r$ 59.126,85, passando o 
contrato do valor total de r$ 118.509,98 para o valor total de r$ 177.636,83. 
e a prorrogação do contrato pelo período de 2 meses,começando de 01 de 
dezembro de 2022 indo ate 30 de janeiro de 2023.

odair José Farias albuquerque-Prefeito Municipal
Protocolo: 865617

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa - seMsa
PreGÃo eLetrôNico - srP Nº 9/2022-0310001 

tipo menor preço por item. registro de Preços para futura e eventual aqui-
sição de medicamentos de uso hospitalar, da farmácia básica, e psicotrópicos, 
visando atender às necessidades da Secretaria municipal de saúde, destina-
dos aos usuários da rede pública de saúde do município de Tomé-açu / Pa. 
data de abertura: 01/11/2022 às 09:00 h no site www.bll.org.br. o Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no referido site, no Mural de licitações/
TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - Hugo 
Leonardo Pontes. Pregoeiro - tomé-açu / Pa, 19/10/2022.

Protocolo: 865618

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2022-071FMe - FUNdeB

o Município de tUcUMÃ, através da secretaria MUNiciPaL de edU-
caÇÃo - FUNdeB, por intermédio da comissão de licitação, torna público 
que fará licitação às 09:00 horas do dia 31 de outubro de 2022, na modali-
dade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-071fME - fUNdEB, tipo menor preço 
por iTEM, cujo aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS dESTiNadoS a 
aTENdEr aS dEMaNdaS da EScola MUNiciPal dE ENSiNo iNfaNTil dEU-
Sa rocHa 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, 18 de outubro de 2022. 
iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

aViso de LicitaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-002-FUNdeB

o Município de tUcUMÃ, através da secretaria MUNiciPaL de edU-
caÇÃo - FUNdeB, por intermédio da comissão de licitação, torna público 
que fará licitação às 09:00 horas do dia 18 de novembro de 2022, na moda-
lidade coNcorrÊNcia Nº 3/2022-002-fUNdEB, tipo menor preço - critério 
de julgamento MENor Valor GloBal cujo coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada EM oBraS E SErViÇoS dE ENGENHaria Para a rEcoNS-
TrUÇÃo da EMEf SaMUEl NaVa No MUNicÍPio dE TUcUMÃ - Pará. infor-
mações e retirada do edital na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucu-
mã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.
com, bem como no site do TcM, no endereço http://geoobras.tcm.pa.gov.
br/. tUcUMÃ - Pa, 18 de outubro de 2022. dÉBora de soUZa MartiNs - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 865623
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retiFicaÇÃo
Na publicação do aViso de LicitaÇÃo, circULado No ioePa, n° 35.153, 
Página 112, Coluna 01, em 18 de OUTUBRO de 2022, retifica-se, onde se lê: 
“PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 9/2022-075fMS”, passa a se lê: “PrEGÃo 
ElETrÔNico N° 9/2022-075fMS”. Tucumã - Pa, 18 de oUTUBro de 2022. 
renata araújo de oliveira - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 865620

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 9/2022-070PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará lici-
tação às 09:00 horas do dia 28 de outubro de 2022, na modalidade PrEGÃo 
ElETrÔNico Nº 9/2022-070PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo EVENTUal 
E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE PEÇaS Para MaNUTENÇÃo PrEVEN-
TiVa E corrETiVa daS MáQUiNaS PESadaS PErTENcENTES a froTa MU-
NiciPal da SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra, de acordo com 
o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pú-
blicas, 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-licita-
coes/. tUcUMÃ - Pa, 18 de outubro de 2022. NadieLLy soUsa rocHa 
- Pregoeira.

Protocolo: 865621
aViso de ratiFicaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo01

ModaLidade: disPeNsa nº 7/2022-030FMe 
objeto: aquisição emergencial de gêneros alimentícios compreendendo: leite 
uht enriquecido com ferro e vitaminas, abóbora tipo cabotiá in natura, abaca-
te abobrinha verde, batata inglesa de primeira, beterraba in natura, cenoura 
in natura, chuchu in natura, laranja pera in natura, repolho verde in natura, 
tomate in natura, maça nacional in natura, mamão tipo papaia, cebola branca 
de cabeça in natura, batata doce roxa, destinados a atender as demandas 
da merenda escolar do município de tucumã-pa. contratante: fUNdo MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo-SEMrc. contratadas, (SUPErMErcado SErVilar 
dE TUcUMa lTda - ME, com o valor total de r$ 22.709,00(Vinte e dois Mil, 
Setecentos e Nove reais), d fErrEira & cia lTda ME, com o valor total de 
r$ 14.420,00(Quatorze Mil, Quatrocentos e Vinte reais), Giro coMErcio 
VarEJiSTa dE aliMENToS lTda, com o valor total de r$ 62.916,00(Sessenta 
e Dois Mil, Novecentos e Dezesseis Reais). Ratifico a Licitação amparada no 
art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. tUcUMÃ 
- Pa, 18 de outubro de 2022. JoeL Jose correaPriMo - secretário 
Municipal de educação.

Protocolo: 865635

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

ModaLidade: coNcorrÊNcia PÚBLica Para reGistro de PreÇo 
Nº 3/2022-00003. objeto: construção de 03 (três) pontes em concreto 
armado, nas vicinais 175 Sul, 180 Sul e Bairro Pimentolandia no Municio de 
Uruará-Pá, conforme convênio nº 150/2022. Vencedor: W. cUNHa da SilVa 
EirEli, com o valor global de r$ 5.100.692,96 (cinco Milhões, cem Mil e 
Seiscentos e Noventa e dois reais e Noventa e Seis centavos). adjudica e 
Homologa a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 865636

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico srP Nº. 9/2022-071-seMUts  

oBJeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de 
cartões Vale alimentação, para atendimento ao Programa auxílio Vitória (lei 
Municipal nº. 315 de 26 de novembro de 2020); aBErTUra: 03/11/2022, às 
09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES dE TodoS oS PrEGÕES: 
o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! a re-
ferência de hiperlink não é válida. www.licitanet.com.br e também poderá ser 
lido ou obtido cópias na sede do departamento de Suprimentos e Serviços, 
situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 18/10/2022. tales duan 
dos santos sales - Pregoeiro.

Protocolo: 865637

aViso de reVoGaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 9/2022-060-PMVX 

o MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU (Prefeitura Municipal de Vitória do 
Xingu), torna público a todos os interessados que o PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP Nº 9/2022-060-PMVX, tipo menor preço por lote, que tem como objeto 
o fornecimento de sinal de internet banda larga - link dedicado de internet - 
duplex, será rEVoGado para Proceder a adequação do Tr, Edital e a realiza-
ção de nova licitação com as devidas correções, realizado no dia 28/09/2022 
às 09:00hs, será lançado um novo processo. Vitória do Xingu/Pa, 13/10/2022 
- Márcio Viana rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 865638

..

ParticULares
.

Marcia BraMBiLLa 
inscrita no cPF sob o nº 875.310.971-68 

Proprietária do imóvel rural denominado fazenda Toberando, localizada na 
rodovia Br 163 km 1000 margem esquerda adentrando 14,7 km na Vicinal 
Pinheiros margem direita adentrando 7,5 km Vicinal Piovesan margem direi-
ta adentrando 10,5 km fundos, no município de Novo Progresso-Pa, cEP nº 
68193-000. Torna público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a lar (licença 
de atividade rural), com protocolo nº 1060/2022, para sua atividade de Bo-
vinocultura de corte.

Protocolo: 865640

iVaN LiMa da siLVa 
inscrito no cPF sob o nº 838.781.491-15 

Proprietário do imóvel rural denominado fazenda Santo antônio, localizada na 
rodovia Br 163 km 1000 margem esquerda adentrando 14,7 km na Vicinal 
Pinheiros margem direita adentrando 7,5 km Vicinal Piovesan margem direita, 
no município de Novo Progresso-Pa, cEP nº 68193-000. Torna público que 
rEQUErEU junto a SEMMa/NP a lar (licença de atividade rural), com proto-
colo nº 1059/2022, para sua atividade de Bovinocultura de corte.

Protocolo: 865641

GUstaVo saMartaNo carNeiro 
cPF 020421669-95 

Torna publico que recebeu da SEMMa lo 182/2022 valida 20/10/2023 para lavrar e 
Beneficiar Ouro no Garimpo Canaã, Mun de Itaituba, Proc 1053/2022.

Protocolo: 865650

roQUe Marcio VeViUrKa
cPF n° 724.173.239-15 

Torna público que requereu na Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos, a licença de atividade rural para atividade de cultura de ci-
clo longo / Bovinocultura Extensiva e intensiva na fazenda Juliana e colorado 
no Município de floresta do araguaia/Pa.

Protocolo: 865648

GUstaVo saMartaNo carNeiro 
cPF 020421669-95 

Torna publico que recebeu da SEMMa lo 183/2022 valida 20/10/2023 para lavrar e 
Beneficiar Ouro no Garimpo Canaã, Mun de Itaituba, Proc 1052/2022.

Protocolo: 865653

rosiLeNe LUZ dos saNtos 
cPF 906792102-53 

Torna publico Que requereu à SEMMA LO para lavrar e beneficiar minério
ouro na Br-230, km 201, Mun. itaituba Processo 1302/2022.

Protocolo: 865654

rosiLeNe LUZ dos saNtos 
cPF 906792102-53 

Torna publico Que requereu à SEMMA LO para lavrar e beneficiar minério
ouro na Br-230, km 201, Mun. itaituba Processo 1304/2022.

Protocolo: 865656

JoseFraN da siLVa aLMeida 
Torna público que recebeu da SEcTEMa-Moju a lar nº065/2022 para pecuá-
ria na fazenda Maria Victoria, município de Moju.

Protocolo: 865657

steNio oLiVeira GoNdiM 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf, n° 274181/2022 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral 
- lar, n° 14013/2022, com área autorizada de 371,0431 há, localizado na 
fazenda Nova Esperança, no Município de anapu Estado do Pará.

Protocolo: 865658

.

.

eMPresariaL
.

araGUaia iNdÚstria de ÓLeos e ProteÍNas s.a. 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente, Sanea-
mento e Turismo - SEMMaTUr/Pa, a licença de operação n°. 207/2022, com 
validade de quatro anos para a atividade de fabricação de ração balanceada e 
alimentos preparados para animais na Estrada Gleba rio Maria, s/n, lote 11, 
zona rural, Xinguara/Pa.

Protocolo: 865659

Marcio scHeLLes de LiMa 
cPF: 934.526.758-15 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Malibaju, localizado na 
rodovia Br 163, KM 1085, margem esquerda, sentido cuiabá-Santarém, 
adentrando 25 KM na Vicinal Marajoara, margem esquerda, a 01 KM pela Vi-
cinal União, município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto 
a SEMMa/NP a licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação 
de Bovinos conforme protocolo 1507/2022.

Protocolo: 865660
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reQUeriMeNto de reNoVaÇÃo de LiceNÇa
J Bosco de aLeNcar-ePP 

Torna público que recebeu do (a) SEcrETaria dE ESTado dE MEio aM-
BiENTE E SUSTENTaBilidadE-SEMaS-Pa, o requerimento de renovação da 
licença estadual n° 2022/20198 protocolado, para a aTiVidadE dE TraNS-
PorTE dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS PEriGoSoS, No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS-Pa.

Protocolo: 865661

a empresa FaQUeti & FiLHos Ltda 
inscrita no cNPJ nº 07.975.876/0001-00 

localizado na av. dr. isaias antunes Pinheiro, s/n, Bairro Scrimim, Novo Pro-
gresso/Pa, torna público que requereu à SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE - SEMMa/NP a renovação da licença de operação - l.o. nº 054/2018 
para a atividade de comércio e reparação de Veículos auto Motores, Usinagem 
Tornearia e Solda, com Processo de Protocolo N° 714/2022.

Protocolo: 865671

a PortaL aGro coMercio e serViÇos Ltda 
cNPJ: 10.197.621.0005-94 

Torna público que recebeu em 23/09/2022 da Secretaria Municipal  de ciência 
Tecnologia e Meio ambiente - SEcTMa, licença Prévia (lP) para a atividade 
depósito e comércio de Substâncias Perigosas em Tailândia-Pa.

Protocolo: 865669

editaL de coNVocaÇÃo de 
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria 

Para eleição de nova Coordenação colegiada e conselho fiscal, alteração de 
razão social, alteração do nome de fantasia, alteração de endereço da sede 
administrativa e alteração de atividades desenvolvidas, da associaÇÃo 
cULtUraL e BeNeFiceNte FaMÍLia irMÃos coraGeM - cNPJ: 
06.141.810/0001-44; representada pelo sr. WiLLiaM FiGUeiredo 
Farias, nacionalidade brasileira, com documento de identidade Nº 2665215 
SSP/Pa e cPf Nº: 674.642.972-53; coNVoca; através do presente edital, 
todos os associados especiais e contribuintes da aSSociaÇÃo, para assem-
bleia Geral Extraordinária, que será realizada no novo endereço; localizada na 
Pass. Pedreirinha N° 95, Bairro: Guamá; ceP: 66075-620; Belém - Pará; 
ás 19:00 horas, do dia, 25 de outubro de 2022.

Protocolo: 865667

cÂMara MUNiciPaL de MUaNÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico Nº Pe 9/2022-001
a câmara Municipal de Muaná, por intermédio do seu Presidente, torna 
público que realizará às 09:00 horas do dia 03 de novembro de 2022, licitação 
na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, 
com objeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de veículo tipo 
passeio, para atender as necessidades da câmara Municipal de Muaná/Pa, 
conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na página 
eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto no decreto 10.024/19, lei federal 10.520/2002, lei 
federal 8.666/93, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
comissão de licitação no horário de expediente, na Praça 28 de Maio, n° 40, 
no Mural do TcM, e na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.
br a partir da publicação deste aviso.

Muaná - Pa, 17 de outubro de 2022
João Guilherme Kalume Kalif - Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 865663

PaLMiNorte coNserVas Ltda 
cNPJ nº. 45.781.039/0001-21 

Torna público que requereu da SEMMa/igarapé-Mirí, licença de operação - 
lo, para produção de palmito em conserva de sua indústria localizada na 
margem do rio Mamangalzinho, s/n, cEP 68.430-000, Município de igarapé-
Mirí, Estado do Pará.

Protocolo: 865665

a c coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos eireLLi 
cNPJ 38.084.429/0001-87 

Endereço conjunto São Pedro alameda a nº 04- coqueiro - ananindeua/
Pa cEP 67113-780. Torna pública a concessão de sua licENÇa aMBiENTal 
dE oPEraÇÃo - lo Nº lo13122 Nº do ProcESSo: r041422 com validade 
05/10/2023.

Protocolo: 865685

reQUeriMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
PrÉVia e de iNstaLaÇÃo aNN002t2
aMericaN toWer do BrasiL Ltda 

cNPJ 04.052.108/0001-89 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
de ananindeua/Pará a licença Prévia e licença de instalação sob o protocolo 
r07322, para implantação de Estação rádio Base com atividade de Telefonia 
Móvel celular na rua rauland N° 04, com Passagem Parque dom félix, bairro 
águas Brancas, ananindeua/Pará.

Protocolo: 865686

i. oecHsLer & cia Ltda 
cNPJ 00.991.423/0001-10 

localizada no Municipio de ourém, torna-se público que requereu junto a 
SEMMaS -ourém a renovação de licença de operação para comercio Varejista 
de combustíveis - Protoc. 030/2022.

Protocolo: 865690

a empresa droGaria MeGa PoPULar NP
inscrita no cNPJ sob o nº 42.089.263/0001- 69

localizada na av. Jamanxim, esquina com a av. Brasil, s/n, Bairro Jardim Pla-
nalto, município de Novo Progresso - Pa, cEP: 68.193-000, torna público que 
rEQUErEU junto a SEMMaS/NP asua lincença ambiental para atividades de 
comércio varejista de cosmético, produtos de perumaria e de higiene pessoal, 
o mesmo protocolou nº1184/2022 o licenciamento ambiental.

Protocolo: 865678

iNdUstria Madeireira acaiMe 
com cNPJ 14.721.427/o001-93 

Torna público que recebeu da Secretária de Meio ambiente de Prainha, reno-
vação de licença de operação nº 011/2022 com validade até 20/09/2024, 
para atividade de desdobro de madeira em Santa Maria do Uruará, Município 
de Prainha.

Protocolo: 865680

iNstitUto MUNiciPaL de PreVidÊNcia de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico - srP N° 9/2022-311001-i
o instituto Municipal de Previdência de Portel - iMPP torna público o proces-
so licitatório Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-311001-i. objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, em atendimento as necessidades do instituto 
Municipal de Previdência de Portel - IMPP, conforme especificações contidas 
no Edital. Maiores informações no Endereço: av. floriano Peixoto, 566, cen-
tro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. 
abertura da sessão: 31/10/2022 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.

carLos HeNriQUe dos saNtos GoMes
Pregoeiro

iNstitUto MUNiciPaL de PreVidÊNcia de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico - srP N° 9/2022-311002-i
o instituto Municipal de Previdência de Portel - iMPP torna público o processo 
licitatório Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-311002-i. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa, em atendimento as necessidades do ins-
tituto Municipal de Previdência de Portel - IMPP, conforme especificações con-
tidas no Edital. Maiores informações no Endereço: av. floriano Peixoto, 566, 
centro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.
br/. abertura da sessão: 31/10/2022 às 14h00 no site www.licitanet.com.br.

carLos HeNriQUe dos saNtos GoMes
Pregoeiro

iNstitUto MUNiciPaL de PreVidÊNcia de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico - srP N° 9/2022-011101-i
o instituto Municipal de Previdência de Portel - iMPP torna público o processo 
licitatório Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-011101-i. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo (EXPEdiENTE, iNforMáTica E MaTEriaiS EM GE-
ral), em atendimento as necessidades do instituto Municipal de Previdência 
de Portel - IMPP, , conforme especificações contidas no Edital. Maiores Infor-
mações no Endereço: av. floriano Peixoto, 566, centro, Portel/Pa ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
01/11/2022 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.

carLos HeNriQUe dos saNtos GoMes
Pregoeiro

Protocolo: 865681

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de casta-
nhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (Br76001-a), localizada na rua francisco Pereira lago, lote 4, Quadra 02, 
Jardelândia, castanhal/Pa, através do Processo Nº 0247/2022.

Protocolo: 865673

a sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

Torna público que solicitou da Secretaria Municipal de Meio ambiente de cas-
tanhal/PA, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (Br57073-a), localizada na alameda João câncio Sampaio, 
lote 22. Quadra H, loteamento Nova Vida, castanhal/Pa, através do Processo 
Nº 0246/2022.

Protocolo: 865675

“a ceMaL - coMÉrcio ecoLÓGico de Madeiras Ltda 
Torna público que recebeu da SEMaS /Pa - Secretaria de estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade a aUTEf N° 274167/2022 com validade até o dia 
29/08/2024. Para execução das atividades do PMfS na floTa do ParU UMf 
i, no município de almeirim /Pa.”

Protocolo: 865676
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