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eXecUtiVo
.

.

.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos X e XVii, da constituição do Estado 
do Pará; e 
considerando o disposto no art. 4º do decreto Estadual nº 1.585, de 20 de 
maio de 1981, com a redação dada pelo decreto Estadual nº 5.583, de 21 
de outubro de 2002, e pelo decreto Estadual nº 49, de 2 de abril de 2019;  
considerando o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1º, 2º e 
3º do decreto Estadual 1.585, de 20 de maio de 1981; 
considerando as informações constantes do Processo nº 2022/1243457, 
d E c r E T a:
art. 1º. fica concedida a “Medalha General ferreira coelho – dedicação 
aos Estudos”, 1 (uma) rosa Heráldica, ao al cfP PM cláUdio aMoriM 
doS SaNToS JÚNior, 1º colocado geral do curso de formação de Praças 
– cfP 2022.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o disposto no art. 3º, da lei Estadual nº. 6.634, de 29 de 
março de 2004; 
considerando as informações constantes do Processo nº. 2022/1143512,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar do conselho Estadual dos direitos da Pessoa idosa (cEdPi/
Pa), os representantes a seguir relacionados:
rEPrESENTaNTES da SociEdadE ciVil
ordem dos advogados do Brasil (oaB/Pa)
Titular: aMÉrico carValHo da SilVa lEal
Suplente: lETÍcia BiTar dE MoraES
art. 2º. Nomear para o conselho Estadual dos direitos da Pessoa idosa (cEdPi/
Pa), os representantes a seguir relacionados:
rEPrESENTaNTES da SociEdadE ciVil
ordem dos advogados do Brasil (oaB/Pa)
Titular: lETÍcia BiTar dE MoraES
Suplente: aMÉrico carValHo da SilVa lEal 
art. 3º. os conselheiros, ora nomeados, completarão o mandato de seus 
antecessores.
art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022. 

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar lUciaNa PErEira E fErrEira cENTENo, ocupante do cargo de 
assessor Especial iii, lotada na Secretaria de desenvolvimento Econômico, 
Mineração e Energia - SEdEME, a viajar para a cidade de Paris-frança, no 
período de 24 de outubro a 3 de novembro de 2022, a fim de participar do 
evento “Salon du chocolat de Paris”.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar aNdrEa doS SaNToS coElHo e JaKEliNE da SilVa ViaNa 
servidoras da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, a viajarem para Turrialba/costa rica, no período de 24 a 28 
de outubro de 2022, sem ônus para o Estado, a fim de participarem do 
Programa de Treinamento Profissional de Aceleração de Monitoramento da 
restauração 2022.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022. 

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
KlEiSoN da SilVa PErEira do cargo em comissão de assessor de Gabinete. 
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
ElToN PiNHEiro caValcaNTE para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
JoSiEllY EMÍlia PiNTo PErEira TaPaJÓS para exercer o cargo em 
comissão de assessor Especial i. 
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, 
c/c o disposto no art. 24, da lei complementar n° 053, de 7 de fevereiro 
de 2006, e 
considerando os termos do Processo nº 2022/1275544,
r E S o l V E:
art. 1º Nomear o cEl QoPM rG 11583 alESSaNdro alBErTo dE SoUZa 
diaS, para exercer o cargo de assessor Técnico, código GEP-daS-012.5, 
com lotação na Polícia Militar do Pará.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/1002430,
d E c r E T a:
art. 1° ficam convocados, pelo período de 2 (dois) anos, os Bombeiros 
Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com o 
artigo 78, §2º da lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021:
SUB TEN BM rr dailToN fariaS da SilVa, Mf 5598524/1
SUB TEN BM rr iVaNilSoN SilVa PaiXÃo, Mf 5210020/1
SUB TEN BM rr alcEBÍadES BarBoSa ViEira, Mf 5407249/1
1º SGT BM rr JoSÉ lUiZ EVaNGEliSTa dE SoUSa, Mf 3398579/1
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará; e
considerando o disposto nos arts. 88, §1°, ili, “i” c/c o art. 90, ambos da 
lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/1230762;
rESolVE:
art. 1° fica agregado o 1° TEN QoPM rG 36618 adEraldo PErEira dE 
frEiTaS NETo, por encontrar-se preso cautelarmente na cidade de caxias 
em Portugal, ficando à disposição da Justiça Criminal daquele país. 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 30 de junho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição do Estado, e 
considerando o disposto no art. 88, § 1º, inciso i, da lei Estadual nº 5.251, 
de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1282576;
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição do Gabinete Militar da assembleia legislativa 
do Estado do Pará (alEPa) a cEl QoPM rG 24950 adriaNa PErEira 
Nacif.
art. 2º fica agregada a cEl QoPM rG 24950 adriaNa PErEira Nacif, 
em razão de ter passado à disposição do Gabinete Militar da assembleia 
legislativa do Estado do Pará (alEPa).
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 3 de outubro de 2022. 
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 19 de oUtUBro de 2022.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de 
Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - 
PMPa, aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1105190;
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social (SEGUP/Pa), os militares abaixo nominados:
3° SGT PM rG 33160 JEffErSoN carloS VaScoNcEloS PaiXÃo
Sd PM rG 43408 daNiEl riBEiro PErEira
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 15 de setembro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de 
Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - 
PMPa, aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/692572;
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa civil da Governadoria do Estado os 
Policiais Militares abaixo relacionados:
3° SGT PM rG 35120 MicHEl ricHard cUNHa doS PraZErES
cB PM rG 40027 rENaTo PiNa alMEida 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1º de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição do Estado, e 
considerando o disposto nos arts. 88, § 1º, inciso i, e 90 da lei Estadual 
nº. 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/1188283;
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social (SEGUP) o 1° TEN QoPM rG 34888 aNToNio HailToN 
riBEiro GoMES.
art. 2º fica agregado o 1° TEN QoPM rG 34888 aNToNio HailToN 
riBEiro GoMES, em razão de ter passado à disposição de Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e defesa Social (SEGUP).
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 20 de setembro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado; e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual     n° 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/1280603,
r E S o l V E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual os Policiais Militares abaixo relacionados, 
encontravam - se à disposição da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e defesa Social (SEGUP):
TEN cEl QoPM JoSÉ carloS BraNdÃo dE carValHo JÚNior
TEN cEl QoPM SÂMara PErEira QUEiroZ
art. 2° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, os 
Policiais Militares abaixo relacionados, por ter cessado o motivo que se 
encontravam à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social (SEGUP):
TEN cEl QoPM JoSÉ carloS BraNdÃo dE carValHo JÚNior
TEN cEl QoPM SÂMara PErEira QUEiroZ
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 4 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92 ambos da lei Estadual nº 5.251, 
de 31 de julho 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/1243610, 
r E S o l V E:
art. 1º cessar o motivo pelo qual os militares abaixo relacionados 
encontravam – se à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social (SEGUP):

cEl QoBM ariSTidES PErEira fUrTado
cEl QoBM aNdrE lUiZ NoBrE caMPoS
cEl QoBM carloS aUGUSTo dE oliVEira riBEiro
cEl QoBM lUiS arTHUr TEiXEira ViEira
cEl QoBM ViViaN roSa lEiTE
art. 2º reverter ao serviço ativo do corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará os militares abaixo relacionados, por ter cessado o motivo que se 
encontravam à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social (SEGUP): 
cEl QoBM ariSTidES PErEira fUrTado
cEl QoBM aNdrE lUiZ NoBrE caMPoS
cEl QoBM carloS aUGUSTo dE oliVEira riBEiro
cEl QoBM lUiS arTHUr TEiXEira ViEira
cEl QoBM ViViaN roSa lEiTE
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 29 de setembro de 2022. 
Palácio do GoVErNo,19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado; e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual nº 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo     nº 
2022/1275548,
r E S o l V E:
art. 1° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, os 
Policiais Militares abaixo relacionados, por motivo de não terem sido eleitos 
quando candidatos a cargo eletivo no pleito das eleições de 2022:
cEl QoPM rG 12774 KlEVErToN aNTUNES firMiNo GoMES
cEl QoPM rG 18338 MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo
cEl QoPM rG 24950 adriaNa PErEira Nacif
TEN cEl QoPM rG 31152 ildEfoNSo GolÇalVES HaNNEMaNN
TEN cEl QoPM rG 30359 liNdiaNY PaTrÍcia BaTiSTa caMPoS Baia
TEN cEl QoPM rG 30358 SiMoNE fraNcESKa PiNHEiro daS cHaGaS
MaJ QoPM rG 21121 MUrilo MarTirES coSTa
MaJ QoPM rG 33507 EBErSoN GUiMarÃES dE oliVEira
MaJ QoPM rG 31132 rUTE aNdrÉa dE SoUZa caMPoS
1° TEN QoPM rG 26688 idENilSoN GaSPar dE carValHo
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 19 de oUtUBro de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual e;
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual      n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de 
convocação de Policiais Militares da reserva remunerada;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/1286744,
d E c r E T a:
Art. 1° Fica dispensado, ex officio, o SUB TEN PM RR RG 11054 GÉRSON 
carloS VaScoNcEloS dE oliVEira, convocado pelo período de 2 (dois) 
anos, conforme publicação no Diário Oficial do Estado n° 35.040, de 11 de 
julho de 2022, em razão do seu falecimento. 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 25 de setembro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 19 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 866393

d e c r e t o Nº 2696, de 19 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$ 23.968.113,36 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 23.968.113,36 (Vinte e Três Milhões, 
Novecentos e Sessenta e oito Mil, cento e Treze reais e Trinta e Seis 
centavos), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011512212978338 - SEdoP 0101 339039 610.000,00

081012712212974668 - SEEl 0101 339030 7.000,00
081012712212978338 - SEEl 0101 339037 384.471,42

081012712212978338 - SEEl 0101 339039 431.593,10
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081012712615088238 - SEEl 0101 339140 10.412,42
081012713115088233 - SEEl 0101 339139 3.808,00
081012781114998794 - SEEl 0101 339036 9.350,00
081012781114998794 - SEEl 0101 339037 346.286,70
081012781214998317 - SEEl 0101 339014 25.000,00
081012781214998317 - SEEl 0101 339033 826.652,46
081012781214998321 - SEEl 0101 339036 58.770,00
081012781214998321 - SEEl 0101 339039 61.191,62

161011236715098902 - SEdUc 0143 319004 2.313.458,00
161011236715098902 - SEdUc 0143 319011 18.742.442,00

462021313115088233 - fcP 0101 339139 40.000,00
691012369514987658 - SETUr 0101 449051 58.124,40
722012312212974668 - JUcEPa 0261 339030 20.510,15
832010412212978338 - EGPa 0301 339039 2.043,09
852010612815028832 - cPc 0101 339014 12.950,00
852010612815028832 - cPc 0101 339039 4.050,00

ToTal 23.968.113,36

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

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
161011236315018822 - SEdUc 0143 319004 1.596.800,00
161011236315018822 - SEdUc 0143 319011 6.385.400,00
161011236315018822 - SEdUc 0143 319013 2.000.000,00
161011236315018822 - SEdUc 0143 319016 373.700,00
161011236315018822 - SEdUc 0143 319113 10.700.000,00
311010618215027563 - cBM 0301 449051 2.043,09
462021339215038843 - fcP 0101 339039 40.000,00

672011648214897642 - coHaB 4101 449051 2.774.535,72
691012369514987658 - SETUr 0101 339039 58.124,40
722012312212978338 - JUcEPa 0261 339039 20.510,15

852010612815028833 - cPc 0101 339036 5.000,00
852010612815028833 - cPc 0101 339047 5.000,00
852010618315028840 - cPc 0101 339014 7.000,00

ToTal 23.968.113,36

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 19 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 2697, de 19 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$ 550.575,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o 
crédito suplementar no valor de r$ 550.575,00 (Quinhentos e cinquenta Mil, 
Quinhentos e Setenta e cinco reais), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
271011854214978583 - SEMaS 0397 339014 150.000,00
271011854214978583 - SEMaS 0397 339015 150.000,00
672011612212978338 - coHaB 0661 339039 36.916,00
672011612212978338 - coHaB 0661 449052 213.659,00

ToTal 550.575,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 19 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 2698, de 19 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$ 41.212.800,00 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 41.212.800,00 (Quarenta e 
Um Milhões, duzentos e doze Mil, oitocentos reais), para atender à 
programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011569514987658 - SEdoP 0101 449051 3.000.000,00
071011751214897480 - SEdoP 0101 449035 5.000.000,00

901011030215078288 - fES 0103 339030 712.800,00
901011030215078877 - fES 0103 335085 24.440.000,00
901011030215078877 - fES 0103 445085 8.060.000,00

ToTal 41.212.800,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 19 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 866386

.

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1.406/2022-crG, de 18 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 441/2022-ccG, 
publicado no doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/1322961,
rESolVE:
i – conceder a servidora liS do Socorro PaMPloNa da cUNHa da 
coSTa, id. funcional n°. 3156109/1, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo, pertencente ao quadro de servidores efetivos desta casa civil 
da Governadoria do Estado, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 17/10/2022 a 15/12/2022, correspondente ao período aquisitivo 
de 12/03/2013 a 11/03/2016.
 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: 866113

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtratoNº. 40/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 40/2022-ccG/Pa.

coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: S da c SaNToS coMErcio E SErViÇoS lTda, inscrita no 
cNPJ sob o n°.40.508.894/0001-40.
oBJETo: fornecimento de água mineral com o objetivo de atender as ne-
cessidades do centro regional do Baixo amazonas – Santarém, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses.
fUNdaMENTo: decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010, que institui o Sis-
tema de cotação Eletrônica para aquisição de bens e contratação de serviços 
de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor previsto nos 
incisos i e ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº 8.666/93, a lei nº. 
8.666/1993, e a resolução nº. 001/SEPof/Pa e demais exigências previstas 
no edital da cotação Eletrônica de n.º 18/2022-ccG/Pa.
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aSSiNaTUra: 18/10/2022.
ViGÊNcia: 18/10/2022 a 17/10/2023
Valor: r$ 6.285,00 (seis mil duzentos e oitenta e cinco reais).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Proje-
to/atividade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 
246499;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 866356

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1415/2022-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 processo nº 2022/1342531,  de 19/10/2022;
rESolVE:
i – coNcEdEr ao servidor JoSE Maria doS SaNToS SilVa, matrícula fun-
cional nº 5888044/ 3, cPf 140.519.742-00, cargo assessor de Gabinete, 
lotado na diretoria de Gestão de logística, Suprimento de fundos no valor 
de r$ 4.4000,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), para atender despesas 
de pequeno vulto, na diretoria de Gestão de logística, o qual deverá ob-
servar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)
0412212978338 0101 339030 3.400,00
0412212978338 0101 339039 1.000,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) 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.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 866345

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1407/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1333575 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
adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcio-
nal nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1408/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1340951 de 18 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 caPaNEMa/Pa, no período de 19 a 20/10/2022.

servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 

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

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.409/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1336039, de 18 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
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1410/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1341008, de 18 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 caPaNEMa/Pa, no período de 19 a 20/10/2022.

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

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

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diáris 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, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1412/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1324202, 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
Mário SÉrGio aMaral, cPf 056.760.612-00, matrícula 

funcional nº 4003799/2, cargo Motorista , lotação diretoria de 
Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1413/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1336011, de 18 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
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais 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, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 1414/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1340987 de 18 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 19 a 20/10/2022.

servidor objetivo
adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcio-
nal nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 866341

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 1.411/2022-crG, de 19 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 441/2022-ccG, 
publicado no doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
rESolVE:
Excluir da Portaria de férias nº. 1.400/2022-crG, publicada no doE nº. 
35.155, de 19/10/2022, o servidor EdSoN PaNToJa dE carValHo, iden-
tidade funcional nº. 5946887/2.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 866116
Portaria Nº. 1.226/2022-ccG de 19 de oUtUBro de 2022

o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/1332696,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudeste 
do Pará, a viajar no trecho Marabá/Belém/Marabá, no dia 13 de outubro 
de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder para tanto 1 
(uma) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.227/2022-ccG de 19 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1334854,
r E S o l V E:
autorizar JaiME da SilVa BarBoSa, Secretário regional de Governo do 
Marajó, a viajar para São Sebastião da Boa Vista, no período de 20 a 23 de 
outubro de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, concedendo para 
tanto, 3 e ½ (três e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.228/2022-ccG de 19 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1290199,
r E S o l V E:
exonerar NicElMa lÚcia liMa dE oliVEira do cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, a 
contar de 4 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.229/2022-ccG de 19 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1290199,

r E S o l V E:
nomear roSEaNE dE SoUZa NEVES para exercer o cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, a 
contar de 4 de outubro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.230/2022-ccG de 19 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado EM EXErcÍcio, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de 
fevereiro de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1289830,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, SaNdra KaSSUMi KYUSHiMa do cargo em comissão 
de assessor da diretoria de recursos Técnicos e imobiliários, código GEP-
daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
17 de outubro de 2022.
ii. nomear JoSÉ lUcaS da cUNHa TocaNTiNS MElo para exercer o cargo 
em comissão de assessor da diretoria de recursos Técnicos e imobiliários, 
código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, 
a contar de 17 de outubro de 2022.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.231/2022-ccG de 19 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1333560,
r E S o l V E:
exonerar aNdrÉ lUiS PirES MarGalHo do cargo em comissão de diretor 
de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.5, com lotação na Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.232/2022-ccG de 19 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1328378,
r E S o l V E:
exonerar Nair criSTiNa d oliVEira MENEZES do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.233/2022-ccG de 19 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1328378,
r E S o l V E:
nomear Márcia ValÉria PErEira da coNcEiÇÃo para exercer o 
cargo em comissão de assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 866394

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

eXtrato de Portaria Nº 1207/2022 – di/cMG, 
de 19 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
21/10/2022 a 24/10/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
e 3,0 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT PM cleidson ferreira Xavier, 
57200057/3; Sd PM Viviane do Socorro Moraes de oliveira, 6401866/2. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;
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eXtrato de Portaria Nº 1208/2022 – di/cMG, 
de 19 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 22/10/2022 a 24/10/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidora/Mf: 
luciana carvalho Bendelak Matos, 5947137/2. 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 1209/2022 – di/cMG, 
de 19 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 15 a 16/10/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 
luiz carlos Garcia da Silva, 55589484/4. 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 1210/2022 – di/cMG, 
de 19 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 14 a 16/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidor/Mf: 3° SGT BM Jesiel dias Silva, 54184993/3. 
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 1211/2022 – di/cMG, 
de 19 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 18 a 19/10/2022; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGT PM 
r/r Joveniano Monteiro do rosário, 519818601. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 866390
..

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 511/2022-PGe.G., 20 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
aUToriZar, a assessora, Paola Scalzo freitas, identidade funcional nº 
5917145/2, a se afastar de suas funções no período 16.11 a 30.11.2022, 
para gozo de residual de férias, interrompido pela PorTaria Nº 
505/2021-PGE.G., de 13.10.2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 866349
Portaria Nº 518/2022-PGe.G., 17 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares à servidora Élida Guimarães 
Valente, identidade funcional nº 5889963/1, no período de 26.12.2022 a 
24.01.2023, referente ao período aquisitivo 2020/2021, devendo respon-
der pelo cargo de Gerente de recursos Humanos, a servidora, adriana dos 
Santos Monteiro, id. funcional nº 5889948/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 865857

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 524/2022-PGe.G. BeLÉM, 19 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1345431;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, George augusto Viana Silva, identidade funcional nº 
5930950/1, para participar do evento : XiV Jornadas Brasileiras de direito 
Processual, no período de 23.10 a 25.10.2022.
local de origem: imperatriz/Ma
local de destino: Gramado/rS
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 866371

FÉrias
.

Portaria Nº 523/2022-PGe.G., de 18 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias à servidora, Maria de fatima dias 
de Souza, id. funcional nº 3156648/1, no período de 30.12.2022 a 
28.01.2023, referente ao período aquisitivo 2021/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 865892

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 299/2022 – GaB/seac
BeLÉM Pa, 19 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 Processo n° 2022/288442
r E S o l V E:
1. dESiGNar os servidores EdUardo liMa florENTiNo, Matrícula 
57190469-1, cPf 680.273.622-53 e criSTiaN BrUNo PiMENTEl fiGUEi-
rEdo, Matrícula 5947385-2, cPf 005.033.262-75, para atuarem respec-
tivamente como Fiscal e Suplente do Contrato 040/2022- SEAC firmado 
com a Empresa – NorTHWarE coMÉrcio E SErViÇoS lTda portadora 
do cNPJ sob o nº. 37.131.927/0002-14, cujo objetivo é o “...aquisição de 
equipamentos tipo computadores tipo de desktop e Monitores, visando 
atender as necessidades das Usinas da Paz da região Metropolitana de 
Belém e região integração carajás.”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 19 de outubro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 866122

FÉrias
.

Portaria Nº 298/2022-GaB/seac
BeLÉM Pa, 19 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;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor rodiNilSoN doS SaNToS NoGUEira filHo, Ma-
trícula 57191387-2, 9 (nove) dias restantes de férias, a gozar no período 
de 07/11/2022 a 15/11/2022, interrompidas pela portaria 170/2022-GaB/
SEac de 20/06/2022, publicada no doE n° doE 35.014 de 21/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 19 de outubro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 866117
Portaria N° 296/2022-GaB/seac

BeLÉM Pa, 19 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação: 

Matr 
FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo dias

5900291-2 aNa PaTricia PiNHEiro da coSTa 03/12/2021 a 02/12/2022 05/12/2022 à 19/12/2022 15

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 19 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 866103
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Portaria Nº 297/2022-GaB/seac
BeLÉM Pa, 19 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;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora MaYcoN ValENTE PaNToJa, Matrícula 55588215-3,
• 15 (quinze) dias restantes de férias regulamentares no período de 
02/01/2023 a 16/01/2023, referente ao período aquisitivo 01/06/2021 a 
31/05/2022;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 19 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 866094

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Processo Nº 2019/231658

terMo aditiVo: 008
coNtrato: 021/2019-aGe

data da assinatura: 13/10/2022
Valor Global Estimado: r$ 448.297,83
Justificativa:
1.o presente Termo aditivo tem por objeto:
1.1. a Prorrogação por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do con-
trato Nº 021/2019-aGE, com data inicial em 18 de outubro de 2022, vigo-
rando o mesmo até 17 de outubro de 2023.
contratado: KcM SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME
cNPJ N°: Nº 83.569.459/0001-38
Endereço: alameda Moreira da costa, Nº 25, Bairro do Marco, Belém/Pa,
cEP: 66.093-710, telefone: (91) 98883-2057, e-mail: comercial@kcmser-
vicos.com.br.
orçamento:
Programa: 04122129784090000
fonte: 0101006360
Natureza da despesa: 339037
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: fabíola de almeida Evangelista, Matrícula Nº 
55588395/1, lotada no Gabinete.
Substituto do fiscal do contrato: Vera lúcia Silva da costa, Matrícula Nº 
5140889/1, lotada na Gerência administrativa.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 866044

.

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 142/2022-GaB, de 19 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 2022/1340195.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares ao servidor filipe 
José Gianino Monteiro, matrícula nº 5946619/1, ocupante do cargo de 
assessor Superior i, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 
09/01/2023 a 28/01/2023, referente ao período aquisitivo de 13/02/2020 
a 12/02/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 866031

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de FiscaL de coNtrato  Nº 984- daF/sePLad 
de 19 de oUtUBro de 2022

a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
128/2022–GS–SEPlad de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 
34.987, de 30 de maio de 2022, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2022/328175, de 18 de março de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
dESiGNar a servidora aNa lÚcia NaSciMENTo fEio, id. funcional n.º 
180424, ocupante do cargo de enfermeira, para a função de fiscal e a 
servidora lUciaNa GoNÇalVES aMoriM, id. funcional n.º 5419005, 
ocupante do cargo de terapeuta ocupacional, para a função de Suplente, 
devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 38-
2022 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANE-
JaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa caPiTal EVENToS E 
rESTaUraNTE EirEli.
fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições 
do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finanças 
em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas 
em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
data da assinatura digital: 19/10/2022
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 866372

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 982/2022-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1332402,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MaNoEl raiMUNdo PaNToJa, id. funcional nº. 
5135680/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na coordenadoria de 
logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03 
de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022, referente ao triênio de 
02/04/2014 a 01/04/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 866049

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 039/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: Empresa GUSTaVo STriTHorST-ME, inscrito no cNPJ/Mf 
sob o nº 09.912.727/0001-10, sediada na rua antônio lago, nº 35, Boa 
Vista, curtiba/Pr, cEP: 82560-470.
oBJETo:  aQUiSiÇÃo dE BaTEriaS dE NoBrEaKS NoVaS, dE PriMEiro 
USo, NÃo rEcoNdicioNadaS, atendendo a demanda do data center da 
Secretaria de Planejamento e administração do Pará – SEPlad, de acordo 
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com as normas e diretrizes estabelecidas no edital e seus anexos., confor-
me especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital.
Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
16/2022 – SEPlad/daf e à proposta vencedora, independentemente de 
transcrição.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.126.1508.8238 – Gestão da Tecnologia da in-
formação e comunicação
Natureza de despesa: 33.90.30 - Material de consumo
Valor: r$ 4.640,00
fonte: 0101000000
origens dos recursos: Tesouro Estadual
Valor ToTal: r$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais)
ViGÊNcia: o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura.
daTa da aSSiNaTUra: 18/10/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 865937

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 02/2022 (dotaÇÃo 
orÇaMeNtÁria)

rePUBLicaÇÃo
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 condições 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
republicado nesta data, por ter saído com incorreções no doe 
nº.  35.155, de 19/10/2022

terMo de aPostiLaMeNto Nº 02/2022 dotaÇÃo 
orÇaMeNtÁria Para 2022

 

coNtratos –ForNecedores sePLad - cHaco

 coNtrato
Nº  coNtratada  oBJeto do coNtrato dotaÇÃo orÇa-

MeNtÁria
NatUreZa da 

desPesa VaLor

57 01/2021

cENTraiS 
ElETricaS do 

Pará -  ES-
TaÇÃo cid.
icoaraci

 compra de Energia 
Elétrica regulada – ccEr 

e o Uso do Sistema de 
distribuição - cUSd, a 
ser disponibilizada pela 

empresa centrais Elétricas 
do Pará S/a (cElPa) à 
Secretaria de Estado de 

administração – SEad, no 
ponto de entrega locali-

zado à rua cristóvão co-
lombo, nº 62, na Unidade 
consumidora da Estação 

cidadania icoaraci

ação: 
04.422.1500.8805-
implem.da Estação 

cidadania

339039-outros 
Serv. Terc-PJ

fonte: 
0101002156

r$ 6.000,00

79 23/2021

MM coMÉrcio 
aTacadiSTa 
dE arTiGoS 

dE PaPElaria 
E SErViÇoS 

lTda

aquisição de 230 (duzen-
tos e trinta) carimbos

ação: 
04.122.1297.8338-

oper.das ações 
administrativas

339030-Mate-
rial de consumo

fonte: 
0101006356

r$ 2.980,80

88 32/2021

Nr PErEira 
coMÉrcio dE 
áGUa EirEli

  fornecimento de água 
mineral natural, para aten-

der às necessidades da 
SEPlad/Estação cidadania 

de Marabá/Pa

ação: 
04.422.1500.8805 

–impl. Estação 
cidadania

339030-Mate-
rial de consumo

fonte: 
0101000000

r$ 1.100,00

96 40/2021 PEdro EdENir 
da rocHa – ME

  contratação de empresa 
especializada na prestação 
de serviços de forNEci-
MENTo E SUBSTiTUiÇÃo 
de extintores de incêndios

ação: 
04.122.1297.8338-

oper.das ações 
administrativas

449052-outros
  Serv.Terc. PJ

fonte: 
0101000000

r$ 8.478,75

114 59/2021 J. M. da SilVa 
PErEira EirEli

  contratação de empresa 
especializada na Prestação 

de Serviços de controle 
de Pragas Urbanas, para 
atender às necessidades 
da Secretaria de Estado 

de Planejamento e 
administração-SEPlad - 

SaNTarÉM

ação: 
04.122.1297.8338-

oper.das ações 
administrativas

339039 – 
outros

  Serv. Terc.-PJ
fonte: 

0101006360

r$ 2.140,00

122 68/2021

JEffErSoM 
ESTrUTUra 
Para EVEN-

ToS EirEli-EPP

contratação de empresa 
especializada na locaÇÃo 
dE aParElHaMENTo Para 

EVENToS diVErSoS, 
iNclUiNdo MoNTaGEM 
E dESMoNTaGEM dE 

PalcoS, TENdaS, SoNS E 
ilUMiNaÇÃo

ação: 
04.122.1297.8338-

oper.das ações 
administrativas

339039 – 
outros

  Serv. Terc. 
- PJ

fonte: 
0101006356

r$
 49.500,00

       

Protocolo: 865887

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 327/2022-Gs/sePLad 
de 18 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1330601;
r E S o l V E:
i-rEVoGar, a contar de 01/10/2022, a cessão, para a assembleia legisla-
tiva do Estado do Pará, da servidora iSaBEl EdilaMar da SilVa Sadala, 
id. funcional nº. 28711/1, ocupante do cargo de Técnico “c”.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
oUTUBro dE 2022.
  iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
  Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 866056
Portaria N° 328/2022-Gs/sePLad 

de 18 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1330601;
r E S o l V E:
i-rEVoGar, a contar de 01/10/2022, a cessão, para a assembleia legis-
lativa do Estado do Pará, da servidora rEBEcca cardoSo HESKETH, id. 
funcional nº. 715735/1, ocupante do cargo de Técnico B.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
oUTUBro dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 866059
Portaria N° 329/2022-Gs/sePLad 

de 18 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1330601;
r E S o l V E:
i-rEVoGar, a contar de 01/10/2022, a cessão, para a assembleia legisla-
tiva do Estado do Pará, da servidora Maria daS GraÇaS ViEira fiGUEi-
rEdo, id. funcional nº. 28088/1, ocupante do cargo de Técnico “a”.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
oUTUBro dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
 Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 866061
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica

 e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos 
de NÍVeL sUPerior da carreira

PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 81/2022 sePLad/PcPa, 19 de oUtUBro de 2022
coNVocaÇÃo Para o eXaMe MÉdico – sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o EdiTal dE coNVoca-
ÇÃo Para o EXaME MÉdico - SUB JUdicE do concurso Público c-206, 
conforme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento às decisões judiciais proferidas 
nos autos descritos abaixo, a convocação para o exame médico:

MaraBÁ/Pa
401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

LocaL: clinica cimed
eNdereÇo: av. Pedro Marinho, 2194 - cidade Nova, Marabá/Pa

data: 17/11/2022 (quinta-feira)
HorÁrio MÁXiMo de cHeGada: 11h00min (horário local)

caNdidato iNscriÇÃo aUtos
Thiago Vasconcelos Miranda 4120003480 0807637-83.2021.8.14.0028

BeLÉM/Pa
401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

LocaL: clínica rede Mais Saúde
eNdereÇo: av. almirante Barroso, 4750 – Souza, Belém/Pa, 66645-250

data: 18/11/2022 (sexta-feira)
HorÁrio MÁXiMo de cHeGada: 14h00min (horário local)

caNdidato iNscriÇÃo aUtos
Hans Hellebrandt 4120003658 0808474-41.2021.8.14.0028

Joamerson cleine Xavier dos Santos 4120004294 0811203-27.2021.8.14.0000

art. 2º os candidatos convocados para o Exame Médico deverão observar 
todo o disposto no item 14 do Edital de abertura do concurso c-206.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 19 de outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos 
de NÍVeL sUPerior da carreira

PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 82/2022 sePLad/PcPa, 19 de oUtUBro de 2022
coNVocaÇÃo Para o eXaMe PsicoLÓGico – sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o EdiTal dE coNVoca-
ÇÃo Para o EXaME PSicolÓGico - SUB JUdicE do concurso Público 
c-206, conforme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos descritos abaixo, a convocação para o exame psicológico:

LocaL: EEEf PiNTo MarQUES
eNdereÇo: av. Gov. José Malcher, 861 - Nazaré, Belém/Pa

data: 11/11/2022 (sexta-feira)
HorÁrio MÁXiMo de cHeGada: 08h00min (horário local)

401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

caNdidata iNscriÇÃo aUtos

lysyana araujo rabelo Barreto 4120001363 0801851-78.2022.8.14.0301

art. 2º a candidata convocada para o Exame Psicológico deverá observar 
todo o disposto no item 15 do Edital de abertura do concurso c-206.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 19 de outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos 
de NÍVeL sUPerior das

carreiras PoLiciais de iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, 
de escriVÃo de PoLÍcia
ciViL e PaPiLoscoPista

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 87/2022 sePLad/PcPa, 19 de oUtUBro de 2022
coNVocaÇÃo Para o eXaMe PsicoLÓGico – sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o EdiTal dE coNVoca-
ÇÃo Para o EXaME PSicolÓGico - SUB JUdicE do concurso Público 
c-207, conforme as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos descritos abaixo, a convocação para o exame psicológico:

LocaL: EEEf PiNTo MarQUES
eNdereÇo: av. Gov. José Malcher, 861 - Nazaré, Belém/Pa

data: 11/11/2022 (sexta-feira)
HorÁrio MÁXiMo de cHeGada: 08h00min (horário local)

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
caNdidato iNscriÇÃo aUtos

andré leal Trindade 4130071586 0804350-65.2022.8.14.0000

art. 2º o candidato convocado para o Exame Psicológico deverá observar 
todo o disposto no item 15 do Edital de abertura do concurso c-207.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 19 de outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 866382
retiFicaÇÃo Nº 49/2022

retiFicaÇÃo do ato LeGaL, coNForMe aBaiXo 
discriMiNado:

Portaria Nº 390, de 17/10/2022, PUBLicada 
No d.o.e Nº 35.153, de 18/10/2022

oNde se LÊ:
aNeXo a Portaria Nº 390, de 17 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

      Enc. PGE
Pessoal e Encargos          

Sociais 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Setença Jurídica
 0101 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Leia-se: 
 

aNeXo a Portaria Nº 390, de 17 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

      Enc. PGE
Pessoal e Encargos          

Sociais 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Setença Jurídica

 0301 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
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retiFicaÇÃo Nº 50/2022
retiFicaÇÃo do ato LeGaL, coNForMe aBaiXo 

discriMiNado:
Portaria Nº 301, de 23/08/2022, PUBLicada 

No d.o.e Nº 35.088, de 24/08/2022

oNde se LÊ:

aNeXo a Portaria Nº 301, de 23 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

     SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 4.225,40 4.225,40

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 4.225,40 4.225,40

Leia-se: 

aNeXo a Portaria Nº 301, de 23 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

     SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 4.225,40 4.225,40

obras e instalações

 6101 0,00 0,00 0,00        4.225,40 4.225,40

Portaria Nº 399, de 19 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° 2697, de 19/10/2022 e nº 2698, 
de 19/10/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 399, de 19 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

faPESPa
investimentos 0,00 526.347,48 0,00 0,00 526.347,48

outras despesa de 
investimentos

 6101 0,00 526.347,48 0,00 0,00 526.347,48
outras despesas 

correntes 0,00 385.952,52 0,00 0,00 385.952,52

despesas ordinárias
 6101 0,00 385.952,52 0,00 0,00 385.952,52

SEMaS
outras despesas 

correntes 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

despesas ordinárias
 0397 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

SETUr

investimentos 0,00 69.123,75 0,00 0,00 69.123,75
obras e instalações

 0101 0,00 69.123,75 0,00 0,00 69.123,75
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
SEdoP

investimentos 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
obras e instalações

 0101 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00

PolÍTica Social
fHcGV

outras despesas 
correntes 0,00 712.800,00 0,00 0,00 712.800,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 712.800,00 0,00 0,00 712.800,00

SESPa
investimentos 0,00 8.060.000,00 0,00 0,00 8.060.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
obras e instalações

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 5.060.000,00 0,00 0,00 5.060.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 79.528.817,73 0,00 0,00 79.528.817,73

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 79.528.817,73 0,00 0,00 79.528.817,73

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 2.164.535,72 0,00 0,00 2.164.535,72

contrato Global
 0101 0,00 2.164.535,72 0,00 0,00 2.164.535,72

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

SEac
investimentos 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 912.300,00 0,00 0,00 912.300,00

faPESPa
 6101 0,00 912.300,00 0,00 0,00 912.300,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

SEdoP
 0101 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Esporte e lazer 0,00 1.327.250,78 0,00 0,00 1.327.250,78
SEEl

 0101 0,00 1.327.250,78 0,00 0,00 1.327.250,78
indústria, comér-

cio, Serviços e 
Turismo

0,00 3.069.123,75 0,00 0,00 3.069.123,75

SEdoP

 0101 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
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SETUr
 0101 0,00 69.123,75 0,00 0,00 69.123,75

Manutenção da 
Gestão 0,00 1.677.284,94 0,00 0,00 1.677.284,94

SEac
 0101 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

SEdoP
 0101 0,00 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00

SEEl
 0101 0,00 837.284,94 0,00 0,00 837.284,94

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

SEMaS
 0397 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Saúde 0,00 88.301.617,73 0,00 0,00 88.301.617,73
fHcGV

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 712.800,00 0,00 0,00 712.800,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 87.588.817,73 0,00 0,00 87.588.817,73

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 11.073.659,47 0,00 0,00 11.073.659,47

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 88.301.617,73 0,00 0,00 88.301.617,73

0397 - fundo Petrobras/
STf/adPf 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

6101 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 912.300,00 0,00 0,00 912.300,00

ToTal 0,00 100.587.577,20 0,00 0,00 100.587.577,20

Portaria Nº 400, de 19/10/2022 - 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$ 77.317,00 (Setenta e Sete Mil, Trezentos e dezessete 
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

151011339215038841 - SEcUlT 0101 335041 75.712,00

771012412212978338 - SEcoM 0101 339147 1.605,00

ToTal 77.317,00

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

151011339215038841 - SEcUlT 0101 339039 75.712,00

771012412212978338 - SEcoM 0101 339047 1.605,00

ToTal 77.317,00

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

Protocolo: 866387

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº188 de 18 de oUtUBro de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
 considerando o PaE nº 2022/969427
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, a servidora ilZa aNETE loUrENÇo doS SaNToS matrícula 
nº 329827/2, ocupante da função de TEc dE coNTaBilidadE “B” licença 
Prêmio de 30 (trinta) dias, no período de 07/11/2022 à 06/12/2022 refe-
rente aos triênios de 01/04/2001 à 30/03/2004.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 866018
Portaria Nº189 de 18 de oUtUBro de 2022.

o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o PaE nº 2022/925868
resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, ao servidor PaUlo rodriGUES PiNTo lEiTE NETo matrícula 
nº2009218/1, ocupante da função de aUX. dE adMiNiSTraÇÃo. a licença 
Prêmio de 30 (trinta) dias, no período de 03/11/2022 à 02/12/2022 refe-
rente aos triênios de 21/08/1987 à 20/07/1992.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 866021

desiGNar serVidor
.

Portaria N.º 191 de 19 oUtUBro de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
resolve:
designar o servidor arilda dUarTE carValHo dE fariaS, matrícula nº 
5125863/1 para responder pelo cargo, SUPErViSor ii - GEP-daS-011.1 
em substituição ao servidor JoNE carloS fErrEira NEVES, matrícula nº 
54193387/2, que estará em gozo de férias no período de 03/10/2022 à 
01/11/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 866042
Portaria N.º 190  de 19 oUtUBro de 2022.

o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
resolve:
designar o servidor EdEValdo SalES da SilVa, matrícula nº 3151581/1 
para responder pelo cargo, SUPErViSor ii - GEP-daS-011.1 em subs-
tituição a servidora laNa JENNYffEr SaNToS NaZarETH, matrícula nº 
5960554/1, que estará em gozo de férias no período de 04/10/2022 à 
02/11/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 866028

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato do coNtrato 008/2022 PUBLicado
No doe N.35130, dia 27/09/2022, ProtocoLo N.857742.

oNde se LÊ:
daTa da aSSiNaTUra: 23.09.2022
ViGÊNcia: 23.09.2022 a 23.09.2023
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Leia-se:
daTa da aSSiNaTUra: 18.10.2022
ViGÊNcia: 18.10.2022 a 18.10.2023
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida
errata do eXtrato do coNtrato 006/2022 PUBLicado No 

doe N.35096, dia 30/08/2022, ProtocoLo N. 845808
oNde se LÊ:
Valor GloBal: r$ 205.418,00
Leia-se:
Valor GloBal: r$ 190.618,53
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida

Protocolo: 865981

coNtrato
.

coNtrato: 120/2022
Processo:2022/812602

cHaMada PÚBLica N.001/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na arEa dE SaUdE aoS SEGUradoS 
E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:29/06/2022
Vigência:29/06/2022 a 29/06/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339036
Valor: 60.000,00
coNTraTado: WElliNGToN oliVEira MaToS
cPf nº. 297.817.442-00
Endereço: rua comandante assis nº.2477, bairro centro,
Município caSTaNHal/Pa, cEP:68.743-100
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 865950

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrat0
terMo aditiVo: 4º

Justificativa: Repactuação do valor do Contrato Original.
data da assinatura: 19/10/2022
contrato: 018
Exercício: 2020
Valor Mensal: r$ 13.382,74
Processo nº. 2022/467031
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339037
coNTraTada: EMPrESa BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli.
cNPJ: 17.433.496/0001-90
Endereço: av. almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy nº 205, 
Bairro: Souza, cEP 66.613-155, Belém/Pa.
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida

Protocolo: 865926
..

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPoseNtadoria
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria aNUL. aP Nº 5.058 de 07 de oUtUBro de 2022

dispõe sobre a dEclaraÇÃo dE NUlidadE da PorTaria aP Nº 930 dE 
02/04/2020 - ProcESSo nº 2012/144980.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
considerando o poder de autotutela da administração Pública, estabelecido 
pelas Súmulas nº 346 e 473 do STf, através do qual pode rever seus atos, 
anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inoportunos;
considerando o óbito do ex-segurada Maria rosalina Soares amaral em 
24/04/2020, antes da efetivação de sua aposentadoria por invalidez, con-
cedida através da Portaria aP nº 930 de 02/04/2020, no bojo do processo 
2012/144980, resolve:
i – declarar nula a Portaria aP nº 930 de 02/04/2020, publicada no doE 
nº 34.212 de 11/05/2020, que aposentou a servidora Maria roSaliNa 
SoarES aMaral, mat. 243353/1, na função de Professor assistente Pa-a, 
pelo quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, em 
razão de seu óbito ocorrido em 24/04/2020;
ii – Esta Portaria produzirá efeitos ex tunc à data da publicação, invalidan-
do todos os efeitos pretéritos decorrentes desse ato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 865989

diÁria
.

Portaria Nº 795 de 19 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 douglas Gonçalves de Mi-
randa, matrícula nº 5912162/1, 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, 19 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 796 de 19 oUtUBro de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 
09/07/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1239307 (PaE), de 26/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da 
Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar a 
cidade de São Paulo/SP, no período de 02/11/2022 a 04/11/2022, a fim de 
desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.
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, 19 de outubro de 
2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 866078

.

.

PeNsÃo
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret. Ps Nº 5.158 de 17 de oUtUBro de 2022

diSPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃo Por 
MorTE - ProcESSo Nº 2022/528172.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação da data de retroação do benefí-
cio de pensão por morte em favor de aMÉlia cHaVES coElHo MoNTEiro 
concedido através da Portaria PS Nº 4.542, de 23 de setembro de 2022, 
publicada no Diário Oficial nº 35.147, de 11/10/2022, resolve:
I - Retificar o item II da Portaria PS nº 4.542, de 23 de setembro de 2022, 
que concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constan-
te nos autos do processo nº 2022/528172, em favor de aMÉlia cHaVES 
coElHo MoNTEiro, na condição de cônjuge do ex-segurado ronaldo Jor-
ge aarão Monteiro, para alterar a data de retroação do benefício, para que 
passe a constar os efeitos financeiros retroativos à data do requerimento 
da interessada (02/05/2022), permanecendo inalterados os demais itens 
da portaria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 866199

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 230 de 19 de oUtUBro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
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CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013, e os Processo 2022/921965;
rESolVE:
i – dESiGNar, a servidora MElYSSa SErafico dE aSSiS carValHo dE 
fErriTo, matrícula nº 5441200/1 , cargo de Secretário de coordenação, e 
no seu impedimento a servidora HEllEM caSSEB flEXa, assistente admi-
nistrativo, matrícula nº 57174724/1, para exercer o encargo de fiscais do 
Contrato Administrativo nº 002/2022, firmado entre a Escola de Governan-
ça Pública do Estado do Pará – EGPa e a Empresa Nc coMErcio dE GaS E 
BEBidaS lTda, cNPJ Nº. 28.628.545/0001-66, que tem por objeto a con-
tratação nos serviços de fornecimento de GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo 
(GlP) a GraNEl, alÉM dE coModaTo EM ciliNdro VErTical dE 13 KG.
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 866130

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 003/2020
Exercício: 2022.
Classificação do objeto: Outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM dESENVolVi-
MENTo dE SiSTEMa dE iNforMáTica/iNTErNET, Para PrESTaÇÃo dE 
HoSPEdaGEM EM daTacENTEr do SiSTEMa SGc, iNclUiNdo SUPorTE 
Via HElPdESK E MaNUTENÇÃo.
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato n° 003/2020 por mais 09 (nove) meses.
data da assinatura: 19/10/2022.
Vigência: 19/10/2022 à 18/07/2023.
funcional Programática: 04.122.1297.8338 / fonte de recursos: 
010100000 / Elemento de despesa: 33904. lei orçamentária anual 2022.
contratado: rG SofTWarE lTda
cNPJ: 02.701.966/0001-81
Endereço: rua Senador Manoel Barata, 872 - Térreo, cEP: 66.010-147, 
Belém/Pará
ordenador: WilSoN lUiZ alVES fErrEira - diretor Geral/EGPa.

Protocolo: 866183
..

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

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

Portaria Nº 2022330002963, de 17 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002906, de 11 de outubro de 
2022, que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; 
convênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
iNTErESSado: arTHUr caMarGo rodriGUES MarQUES.
cPf: 081.569.412-17.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sa Xl15.

Protocolo: 866016
Portarias de recoNHeciMeNto de iMUNidade 

de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002927, de 07 de oUtUBro de 2022

MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021, 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: coNSElHo rEGioNal dE adMiNiSTracao do Para.
cNPJ: 04.711.149/0001-30.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9BGKS48V0HG151795 cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT
2022 9BGKS48V0HG151795 cHEVrolET/oNiX 1.4MT lT

Portaria Nº 2022330002926, de 07 de oUtUBro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE BrEJo GraNdE do 
araGUaia.
cNPJ: 12.985.215/0001-98.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd341acZPY799190 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341acYNY794295 fiaT/MoBi liKE

Portaria Nº 2022330002926, de 07 de oUtUBro de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE dE BrEJo GraNdE do 
araGUaia.
cNPJ: 12.985.215/0001-98.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd341acZPY799190 fiaT/MoBi liKE
2022 9Bd341acYNY794295 fiaT/MoBi liKE

Portaria Nº 2022330002929, de 10 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aSSociacao NorTE BraSilEira dE EdUcacao E aS-
SiSTENcia Social - a.
cNPJ: 06.845.408/0004-93.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9Bd1196GdJ1147664 fiaT/doBlo ESSENcE 7l E

Protocolo: 866017
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002933, de 11 de oUtUBro de 2022 

MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNa roSa ParENTE SilVa dE carValHo.
cPf: 124.504.562-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK155200.

Portaria Nº 2022330002931, de 11 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdNa MoraES raMoS.
cPf: 064.367.062-91.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS driVE GSr.
cHaSSi: 8aP359a1YlU066952.

Portaria Nº 2022330002935, de 11 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE aNToNio MoNTEiro riBEiro.
cPf: 415.257.952-87.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7MJ715848.

Portaria Nº 2022330002932, de 11 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria daS GracaS coSTa SaNToS.
cPf: 211.984.202-78.
Marca/ModElo: fiaT/SiENa ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd197163f3235754.

Portaria Nº 2022330002936, de 11 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria dE NaZarE da coSTa daiBES.
cPf: 517.995.536-04.
Marca/ModElo: fiaT/Palio aTTracTiV 1.0.
cHaSSi: 9Bd196271f2246573.

Portaria Nº 2022330002934, de 11 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo alBUQUErQUE dE frEiTaS alMEida.
cPf: 152.769.702-97.
Marca/ModElo: VW/Polo cl ada.
cHaSSi: 9BWaH5BZ7lP071185.

Portaria Nº 2022330002940, de 12 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JUliaNa roBErTa PiNTo fEiToSa.
cPf: 003.015.732-39.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840lZ119998.

Portaria Nº 2022330002943, de 13 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.



diário oficial Nº 35.156  17Quinta-feira, 20 DE OUTUBRO DE 2022

iNTErESSado: lEa dE NaZarE da rocHa JaSSE.
cPf: 080.531.972-72.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6MKK31288.

Portaria Nº 2022330002944, de 13 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria dE loUrdES rodriGUES loBao.
cPf: 171.469.502-63.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a lT.
cHaSSi: 9BGEB76H0PB185883.

Portaria Nº 2022330002951, de 14 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNa GaBriEla dE SoUSa BElEM.
cPf: 680.921.132-20.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XMK347572.

Portaria Nº 2022330002957, de 17 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: caMillE BaYMa forTUNa.
cPf: 055.999.162-27.
Marca/ModElo: rENaUlT/SaNdEro ZEN10MT.
cHaSSi: 93Y5SrZ85MJ467635.

Portaria Nº 2022330002953, de 17 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EUladio fraSSoN BriSToT.
cPf: 407.479.210-91.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0PB182421.

Portaria Nº 2022330002958, de 17 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao BaTiSTa dE liMa SoUZa.
cPf: 317.979.382-15.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS 1.8 aT.
cHaSSi: 8aP359aB3lU081252.

Portaria Nº 2022330002962, de 17 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MarlUcE MaToS dE MoraES.
cPf: 109.684.072-34.
Marca/ModElo: fiaT/PUlSE driVE aT.
cHaSSi: 9Bd363a1MPYZ62988.

Portaria Nº 2022330002965, de 18 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marco roBErTo SilVa dE SoUZa.
cPf: 328.024.202-91.
Marca/ModElo: ford/Ka SE PlUS aT1.5Sdc.
cHaSSi: 9BfZH54S4M8080313.

Protocolo: 866007
Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002928, de 07 de oUtUBro de 2022 

MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330001973, de 11 de março de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EMErSoN PErEira doS SaNToS.
cPf: 454.134.442-49.
Marca/ModElo: rENaUlT/dUSTEr 16 a cVT.
cHaSSi: 93YHSr3HSlJ967509.

Portaria Nº 2022330002930, de 10 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330001700, de 10 de fevereiro de 
2022, que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rUi BraNdao rodriGUES.
cPf: 060.135.542-34.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BlP170943.

Portaria Nº 2022330002941, de 12 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002824, de 24 de agosto de 
2021, que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iVaNildo JorGE falcao dE MENEZES.
cPf: 038.770.352-72.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP188858.

Portaria Nº 2022330002942, de 12 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002476, de 04 de julho de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iVaNildo JorGE falcao dE MENEZES.
cPf: 038.770.352-72.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BMP188858.

Portaria Nº 2022330002952, de 14 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002023, de 23 de março de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUciaNa GoMES SoUZa MariNHo.
cPf: 368.300.112-72.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860JZ114624.

Portaria Nº 2022330002964, de 17 de oUtUBro de 2022 
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330002489, de 04 de julho de 2022, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: TaTiaNE SEBaSTiaNa loPES dE MoraES.
cPf: 607.785.982-68.
Marca/ModElo: rENaUlT/SaNdEro SW1616Va.
cHaSSi: 93YBSr8VNEJ308198.

Protocolo: 866011
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº.2309.de.19.de.oUtUBro.de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
Nº451/2019 - GS de 13 de fevereiro de 2019, publicada no doE nº 33804, 
de 14 de fevereiro de 2019, e considerando a necessidade de realização 
do levantamento anual dos materiais existentes no almoxarifado desta 
Secretaria de Estado da fazenda.
r E S o l V E:
Art. 1º Fica instituída, com finalidade de proceder à contagem física dos 
bens de consumo, a comissão de inventário de Estoque de Materiais exis-
tentes no almoxarifado da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa.
art. 2º ficam designados os servidores rilton Haroldo Santos regateiro, 
ident. funcional nº 536281/3, Paulo Miguel Garcia câmara, ident. funcio-
nal nº 06063080/3, Marly anne olivier de oliveira Nobumasa ident. fun-
cional nº 57191447/1 e Silvia Souza Nascimento ferreira, ident. funcional 
nº 3891/1, para, sob presidência do primeiro, compor a comissão de que 
trata o art. 1º desta Portaria.
lourdes Terezinha lima Garcez da costa
diretora de administração, em exercício.

Portaria Nº.2308.de.19.de.oUtUBro.de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. 
nº 33805, de 15 de fevereiro de 2019), e considerando a necessidade de 
realização do levantamento anual dos bens móveis permanentes existentes 
nas Unidades desta Secretaria de Estado da fazenda.
r E S o l V E:
art. 1º instituir, a comissão de inventário físico dos Bens Móveis Perma-
nentes, com a finalidade de proceder à contagem de todos os bens móveis 
dessa natureza, pertencentes ao patrimônio da Secretaria de Estado da 
fazenda - SEfa, relacionados no relatório de inventário anual de Bens Mó-
veis do Sistema de Patrimônio Mobiliário do Estado - SiSPaT WEB, inclusive 
os que se encontram cedidos, concedidos, em manutenção, ou temporaria-
mente em poder de terceiros.
art. 2º ficam designados os servidores rilton Haroldo Santos regateiro, 
ident. funcional nº 5361281/3, Paulo Miguel Garcia câmara, ident. fun-
cional nº 06063080/3, Marly anne olivier de oliveira Nobumasa, ident. 
funcional nº 57191447/1, Silvia Souza Nascimento ferreira, ident. fun-
cional nº 3891/1 e carlos José f. e Souza Monteiro, ident. funcional nº 
3217884/1, para, sob a Presidência do servidor rilton Haroldo Santos re-
gateiro, ident. funcional nº 5361281/3, compor a comissão de que trata 
o art. 1º desta Portaria.
art. 3º a comissão será auxiliada em suas atividades pelos servidores 
especificados no Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Os servidores especificados no Anexo Único desta Portaria, sob 
orientação do Presidente da comissão de que trata esta Portaria, deverão 
apresentar à diretoria de administração da SEfa, até 30 de novembro de 
2022, o relatório de inventário dos Bens Móveis Permanentes existentes 
em suas respectivas unidades de lotação.
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art. 5º a comissão de inventário físico dos Bens Móveis Permanentes, 
deverá apresentar à diretoria de administração da SEfa a conclusão dos 
procedimentos até o dia 31 de dezembro de 2022.
lourdes Terezinha lima Garcez da costa
diretora de administração, em exercício
PorTaria Nº.........dE......dE..............dE 2022.

aNeXo ÚNico

UNidade de LotaÇÃo NoMe e ideNtidade FUNcioNaL do serVidor

EfaZ rui Guilherme Pereira da costa, ident. funcional nº 2380/1

JUlGadoria ana Kátia Nascimento da Paz Sarmento, ident. funcional nº 0513250901

oUVidoria Stelio oliveira de Moraes rego, ident. funcional n° 5052653/02

corrEGEdoria faZEN-
dária

Jose Eduardo Miranda Batista costa, ident. funcional nº 5607965/1
admilson da Silva Elleres, ident. funcional nº 5570166/1
Marilene de Sousa lobo, ident. funcional nº 3248062/1

Tarf Estela Maria dos Santos Silva, ident. funcional nº 05128439/01
iza Meire Sales Nunes, ident. funcional nº 05128480/01

cEEaT-GraNdES coNTri-
BUiNTES

Martha Maria dos Santos Barreira, ident. funcional nº 00452769-01
arlete alfaia da fonseca, ident. funcional nº 03251691-01

cEEaT-SUBSTiTUiÇÃo 
TriBUTária Micheline Mercês leal, ident. funcional n° 57213103-1

cEcoMT-araGUaia Maria Estefânia farias Marques, ident. funcional nº 3250873/02
ivete Gonçalves de araújo, ident. funcional nº 3252140/01

cEcoMT- TaPaJÓS Jairo Mescouto da Silva - ident. funcional n°05149665-01
luiz Gonzaga lima Miranda - ident. funcional n°05139171/1

cEcoMT-MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo

Maria cileide Sena, ident. funcional nº 50407/1
Tania do Socorro Barroso de almeida, ident. funcional nº 03311260/2

Margarete Gomes Neves, ident. funcional nº 03247805-01

cEcoMT-caraJaS Sônia cristina Marques da Silva, ident. funcional nº 03245888-01
francemárcia ferreira de carvalho, ident. funcional nº 03249557-01

cEcoMT-GUrUPi
Maria renilde lobato da costa, ident. funcional nº 5760747019
Edilena do amaral rodrigues, ident. funcional nº 5143691/01
ilce Helena da graça ribeiro, ident. funcional nº 3246361-010

cEcoMT-iTiNGa Nadiege Socorro araujo Mendonça, ident. funcional n° 0202230301
oscarina Suely Salheb Pacheco, ident. funcional n° 03250229-02

cEcoMT - PorToS E 
aEroPorToS

Márcia Helena oliveira cardoso, ident. funcional n° 251748-1
Geny rolim da Silva Santos, ident. funcional n° 325231-1

cEcoMT - SErra do 
cacHiMBo

Jaqueline dos Santos rodrigues, ident. funcional n° 05417244-03
Jorge cordeiro celso, ident. funcional nº 0000307701

Paulo roberto Martins Paraguassú, ident. funcional nº 0324834801

cEraT-aBaETETUBa francineth Maria Pinheiro Viana, ident. funcional n° 0520895501
afonso cardoso de castro Júnior, ident. funcional n° 0200664202

cEraT-alTaMira
cleonice carvalho de Souza Venâncio, ident. funcional n° 05138612-01

lídia Martins franco, ident. funcional nº 03251179-01
Guiomarlea lopes Barbosa, ident. funcional n° 03251500-01

cEraT-BElÉM francimere Teixeira da Silva Mello, ident. funcional n° 03250288-01

cEraT-BrEVES Silvia Maria Printes Gomes da Silveira, ident. funcional n° 0514437002
Paulo afonso Monteiro, ident. funcional n° 0324731701

cEraT-caPaNEMa
Maria do Socorro da Silva Teixeira, ident. funcional n° 0001813-01

Elizenir ribeiro de Souza, ident. funcional n° 03250679-02
antônio de assis Brigido, ident. funcional n° 05186242-01

cEraT-caSTaNHal leila Nogueira da Silva, ident. funcional n° 03252329/1
Maria de lourdes da luz oliveira, ident. funcional n° 02007886/2

cEraT-MaraBá
ana Márcia Mendes Braga, ident. funcional nº 0522588401

irenice alves Martins ferreira, ident. funcional nº 0200569702
José cláudio rodrigues leite, ident. funcional nº 0514399301

cEraT-MariTUBa
izanete lopes, ident. funcional nº 05149487-01

colenir de Morais Brasiliense rios, ident. funcional nº 03251608-01
Marcelino lopes da Silva, ident. funcional nº 051494888879-01

cEraT-ParaGoMiNaS ana claúdia araújo de assis, ident. funcional n° 05266190-02
Edna constância Gomes da rocha Estácio, ident. funcional n° 00050202/01

cEraT-rEdENcÃo Mauro cesar carvalho ramos, ident. funcional n° 0520856960-1
abrhao das chagas Sosinho, ident. funcional n° 3251394-1

cEraT-SaNTarÉM
luzia Tânia Mota Bernardes, ident. funcional nº 0334060002

claudelina de aquino rodrigues, ident. funcional nº 3220/01
augusto cesar freire falcão, ident. funcional nº 3249131/01

cEraT-TUcUrUÍ rosemeire do Socorro de Souza Martins, ident. funcional nº 03251543-01
Evaldo ramos da Silva lemos, ident. funcional nº 02006731-02

dEMaiS UNidadES NÃo 
ESPEcificadaS NESTE 

aNEXo ÚNico

carlos José f. e Souza Monteiro, ident. funcional nº 3217884/1
rilton Haroldo Santos regateiro, ident. funcional nº 5361281/3
Paulo Miguel Garcia câmara, ident. funcional nº 06063080/3

Marly anne olivier de oliveira Nobumasa, ident. funcional nº 57191447/1
Silvia Souza Nascimento ferreira, ident. funcional nº 3891/1

Protocolo: 866352

adMissÃo de serVidor
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002938, de 11 de oUtUBro de 2022

MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: laErcio dE aViZ doS rEiS.
cPf: 128.546.112-68.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$93.190,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$73.673,00.

Portaria Nº 2022330002946, de 13 de oUtUBro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: HEiTor GaTiNHo riBEiro.
cPf: 039.401.852-48.
Marca/ModElo: fiaT/arGo driVE 1.0.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$80.675,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$68.675,18.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S): 
aliNE SilVa GaTiNHo cNH: 5463772306
JoSiNaldo PiNHEiro riBEiro cNH: 4748902759

Portaria Nº 2022330002949, de 14 de oUtUBro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: adENilSoN MorEira rEZENdE.
cPf: 461.765.352-04.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS HB XS 15 aT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$97.750,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$76.262,83.

Portaria Nº 2022330002955, de 17 de oUtUBro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: diElY cHriSTiNE dE oliVEira GUiMaraES.
cPf: 790.509.212-72.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$98.520,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$80.694,04.

Portaria Nº 2022330002960, de 17 de oUtUBro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: PaTricia Maria PiNHo da SilVa.
cPf: 097.019.232-00.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Ha Xl15.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$95.590,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$77.143,58.

Portaria Nº 2022330002967, de 18 de oUtUBro de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: PaUlo afoNSo da coSTa MoNTEiro.
cPf: 151.560.872-72.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Ha Xl15.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$94.490,00.
Valor do VEÍcUlo coM iSENÇÃo dE iPi/icMS: r$77.340,74.

Protocolo: 866015

.

.

errata
.

errata terMo de aJUste de coNtas: 003/2022/seFa.
Matéria Publicada no Diário Oficial nº 35.058 de 27/07/2022, sob 
o número do Protocolo: 832850
oNde se LÊ:
Valor total devido r$ r$ 8.575,20 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais e vinte centavos).
Leia-se:
Valor total devido r$ r$ 8.590,20 (oito mil, quinhentos e noventa reais e 
vinte centavos).

Protocolo: 866153
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coNtrato
.

coNtrato: Nº 095/2022/seFa.
Modalidade: adesão ata de registro de Preço nº 001/2022, Pregão Eletrô-
nico 005/2022 – SEGUP/Pa.
objeto: aquisição de Motores de centro rabeta diesel 350 HP
Valor Total: r$ 1.938.250,00
data da assinatura: 18/10/2022
Vigência: 18/10/2022 a 17/10/2023
Órgão: 17101-Secretaria de Estado da fazenda - SEfa.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 0176 – fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará.
função: 04: administração
Sub-função: 123 – administração financeira
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8251 – Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente
Valor Estimado: r$ 1.938.250,00
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará – fiPaT.
contratada: NaUTica loG TraNSPorTE coMÉrcio E loGiSTica lTda, 
com sede rodovia da integraçao Km 5, margem Esquerda do rio itapo-
ranga, S/N, rio Barcarena, Município de Barcarena/Pa, cEP 68.445-000, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 40.398.261/0001-26.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 866146

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 3º
coNtrato: 100/2021/seFa

Modalidade: dispensa de licitação 021/2021
fundamentação legal: com fundamento no art. 57, ii da lei no 8.666/93, 
a Manifestação nº 404/2022/coNJUr/SEfa/Pa.
data da assinatura: 19/10/2022
Vigência: 19/10/2022 a 30/12/2022
Justificativa: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato pelo período 
de 2 (dois) meses e 11 (onze) dias, com início em 19 de outubro de 2022 
e término em 30 de dezembro de 2022.
contratado: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, inscrita no cNPJ/Mf nº 
26.916.786/0001-85
Endereço: Passagem olinto Meira, nº 55, Galpão, cEP 67.010-210, bairro 
Guanabara, ananindeua/Pa.
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 866215

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 019/2022.

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço por item, conforme 
abaixo:
Objeto: Aquisições de 10 (dez) Microfones sem fio de mão com receptor.
daTa da aBErTUra: 03/11/2022 - as 10h00min HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 865826

.

.

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 2241 de 11 de outubro de 2022 autorizar 25 e 1/2  
diárias ao servidor JoSE EliaS alMEida GoMES, nº 0005358901,  
MariNHEiro flUV.MaQUiNaS, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE 
DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir lancha oficial na 
unidade, no período de 23.10.2022 à 17.11.2022, no trecho curralinho - 
Belém - Santarém - Óbidos - Santarém - Belém - curralinho.

Portaria Nº 2263 de 14 de outubro de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidor rafaEl carloS caMEra, nº 0591495501,  aSSESSor 
faZENdário, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária 
dE BElÉM, objetivo de reunião do grupo de trabalho no âmbito do coNfaZ, 
número 26, de benefícios fiscais, no período de 24.10.2022 à 28.10.2022, 
no trecho Belém - Brasília - Belém.

Protocolo: 865933

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo a ata de reGistro 
de PreÇos 001/2022 – seGUP/Pa

a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, com sede na avenida Visconde 
de Souza franco, nº 110, Bairro reduto, cEP 66.053-000, Belém/Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o no 05.054.903/0001-79, neste ato representada 
por sua diretora de administração, loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ 
da coSTa, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas conforme 
PorTaria Nº 862, de 21/12/2021, publicada no d.o.E. 34808 de 
23/12/2021 e o Parecer Jurídico no 398/2022-coNJUr/SEfa,
rESolVE:
considerando os autos do processo de origem sob nº 2022/41456 sendo 
gerado o Processo administrativo Eletrônico (PaE) sob nº 2022/628270-
SEfa, torna público como Órgão carona da ata de registro de Preço nº 
001/2022 com a EMPrESa NaUTica loG TraNSPorTE coMÉrcio Elo-
GiSTica lTda, de cNPJ/Mf sob nº 40.398.261/0001-26, oriunda do PrE-
GÃo ElETrÔNico/SrP Nº 005/2022 – GoVErNo do ESTado do Pará 
– SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica, tendo como objeto a 
aquisição de Motores de centro rabeta diesel 350 HP.
coNTraTada: NaUTica loG TraNSPorTE coMÉrcio E loGiSTica lTda, 
com sede rodovia da integraçao Km 5, margem Esquerda do rio itapo-
ranga, S/N, rio Barcarena, Município de Barcarena/Pa, cEP 68.445-000, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 40.398.261/0001-26.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Órgão: 17101-Secretaria de Estado da fazenda - SEfa.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 0176 – fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará.
função: 04: administração
Sub-função: 123 – administração financeira
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8251 – Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente
Valor Estimado: r$ 1.938.250,00
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará – fiPaT
resolve aderir ata de registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 005/2022, 
realizado pelo GoVErNo do ESTado do Pará – SEcrETaria dE ESTado 
dE SEGUraNÇa PÚBlica.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
lourdes Terezinha lima Garcez da costa
diretora de administração em exercício.

Protocolo: 866150
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria N.º202201001181 de 19/10/2022 - Proc N.º 
102022730002455/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: rogerio Vieira de Meneses. – cPf: 671.575.642-20
Marca: VolKSWaGEN T-croSS 1.0 TSi Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001183 de 19/10/2022 - Proc N.º 
002022730007317/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: Kathya regina franca dos Santos – cPf: 157.754.292-49
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001185 de 19/10/2022 - Proc N.º 
002022730007254/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: Tamilson de Souza Silva – cPf: 031.654.672-00
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001187 de 19/10/2022 - Proc N.º 
002022730007315/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: Marizan Sales de Sousa – cPf: 398.141.732-15
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001179 de 19/10/2022 - Proc N.º 
002022730007306/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: Gilvandro oliveira Nogueira – cPf: 282.753.732-04
Marca: fiaT/arGo driVE 1.0 flEX 4 PTS Tipo: Pas/automóvel
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Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204005959, de 19/10/2022 - Proc N.º 

2022730007338/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: admilson Manfredo Vieira – cPf: 261.023.402-30
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0lG123727

Portaria N.º202204005961, de 19/10/2022 - Proc N.º 
2022730007310/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 andre araujo de Macedo – cPf: 609.913.052-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE0M2044965

Portaria N.º202204005963, de 19/10/2022 - Proc N.º 
2022730007323/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: romulo Nacif de Jesus dos Santos – cPf: 373.574.252-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2199971

Portaria N.º202204005965, de 19/10/2022 - Proc N.º 
122022730001349/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco lima carvalho – cPf: 340.336.613-87
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U2MT094326

Portaria N.º202204005967, de 19/10/2022 - Proc N.º 
2022730007307/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 Portilho – cPf: 431.723.692-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520MB154469

Portaria N.º202204005969, de 19/10/2022 - Proc N.º 
2022730007299/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel do Nascimento farias – cPf: 717.984.042-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520MB168343

Portaria N.º202204005971, de 19/10/2022 - Proc N.º 
2022730007348/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: Emerson de Jesus frota Beckman – cPf: 696.125.012-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0NB138570

Portaria N.º202204005973, de 19/10/2022 - Proc N.º 
2022730007340/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Nielson de oliveira Viana – cPf: 381.115.862-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG248615

Protocolo: 866085

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2022

o BaNPará S/a leva ao conhecimento de todos os interessados, a seguinte 
errata à licitação em epígrafe:
aViSo dE liciTaÇÃo
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: 03.11.2022
Horário: 10h (horário de Brasília)
SISTEMA DE LICITAÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803

o edital da licitação estará disponível a partir de 20/10/2022, 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, 20 de outubro de 2022
alessandra Brito freire
Pregoeira

Protocolo: 865869

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022
1.1. o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos 
termos da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e con-
tratos, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para a coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para a MaNUTENÇÃo E SUPorTE dE SolUÇÃo dE iNfra-
ESTrUTUra HiPErcoNVErGENTE, Marca NUTaNiX, iNSTaladoS NoS 
daTa cENTErS do BaNco do ESTado do Pará S.a, iNclUiNdo To-
daS aS licENÇaS da PlaTaforMa ora iNSTalada E a SUBSTiTUiÇÃo 
E forNEciMENTo dE PEÇaS oriGiNaiS doS EQUiPaMENToS E SEUS 
COMPONENTES, conforme especificações e condições exigidas no edital e 
demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 16/11/2022
Horário: 10h (Horário de Brasília)
SISTEMA DE LICITAÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 20/10/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BANPARÁ (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte e 
cinco centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 
do BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 20 de outubro de 2022.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 866158
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos 
da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos¹, li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico para o Fornecimento de Certifica-
dos digitais, visando atender às necessidades do Banco do Estado do Pará 
quanto à autenticação e validação de servidores de aplicativos de internet, 
de identificação eletrônica, de assinatura, validação das mensagens eletrô-
nicas do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e validação de identidade 
para open banking, de acordo com a tabela 01 do subitem “6.2” e demais 
especificações técnicas, conforme especificações e condições exigidas no 
edital e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 16/11/2022
Horário: 10h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 20/10/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte e 
cinco centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 
do BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 20 de outubro de 2022.
alessandra Brito freire
Pregoeira

Protocolo: 866381

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 921 de 19 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 2022/683618.
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r E S o l V E:
cEdEr, de 10.10.2022 a 09.10.2024, ao MiNiSTÉrio da dEfESa / HoS-
PiTal daS forÇaS arMadaS - Hfa, a servidora Karla Maria GoMES 
doS aNJoS, matrícula nº 54181786/2, cargo ENfErMEiro, lotada na ES-
cola TÉcNica do SUS, com ônus para o órgão cessionário, em conformi-
dade ao decreto nº 795 de 29.05.2020, publicado no doE nº 34.240 de 
01.06.2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
19.10.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 866037

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 1.319 de 19 de oUtUBro de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo 2022/739512;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 21 (vinte e um) dias de férias regulamentares, a 
servidora rEBEcca STEPHaNE da coSTa GoMES, matricula nº 5892888/4, 
lotada no Gabinete do Secretário, no período de 02.01.2023 a 22.012023, 
referente ao período aquisitivo de 06 de maio de 2021 a 05 de maio de 
2022, interrompidas através da PorTaria Nº 706/15.06.2022, publicada 
no doE nº 35.012/20.06.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 19.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 866196
Portaria N° 883 de 13 de oUtUBro de 2022.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/121897.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 06.10.2022, o contrato administrativo do servi-
dor laUriMar JoSE da SilVa coSTa, matrícula nº 57194735/3, cargo 
de TÉcNico EM HiGiENE dENTal, lotado no centro de Saúde – Pedreira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
13.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 865843

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.310 
de 19 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57193866/2 alTEMiro BarBoSa da coSTa TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

31/01/2022 a 
01/02/2022

92249 – 
07/07/2022

54189011/1 aNdrE lUiZ SilVESTrE for-
MiGoSa NUTricioNiSTa 25/01/2022 a 

31/01/2022
92243 – 

07/07/2022

5182590/1 dErlUcia Maria SiMoES doS 
SaNToS

TÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

11/07/2022 a 
15/07/2022

94806 – 
28/09/2022

57190516/1 cYNTHia MaNUEla loUriNHo 
dE MaToS

farMacÊUTico Bio-
QUÍMico

24/05/2022 a 
07/06/2022

94536 – 
22/09/2022

722499/1 NorMa SUElY da SilVa faro 
BaSToS aGENTE dE SaÚdE 27/05/2022 a 

31/01/2023
94756 – 

27/09/2022

5296528/3 aNGElica dE cariTaS foNSEca 
SaNToS ENfErMEiro 07/03/2022 a 

10/03/2022
95164 – 

06/10/2022

5896142/1 roSEli SodrE dE PaiVa aSSiSTENTE Social 14/01/2022 a 
14/01/2022

95163 – 
06/102022

57209500/1 iraildE MoNTEiro da SilVa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

17/02/2022 a 
27/02/2022

95215 – 
10/102022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 19/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.311 de 19 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, a servidora 
abaixo relacionada;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57194894/1 EdiNilZa da SilVa BorGES farMacÊUTico Bio-
QUÍMico

31/07/2022 a 
27/11/2022

94715 – 
27/09/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 19/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria coLetiVa Nº 1.312 
de 19 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

120839/1 Maria iSMENia SarMENTo 
fiGUEirEdo aGENTE adMiNiSTraTiVo 21/02/2022 até 

25/02/2022
95136 – 

05/10/2022

54189246/2 dilENE BorGES da SilVa coSTa aSSiSTENTE Social 06/06/2022 até 
20/06/2022

94097 – 
14/09/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 19/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 865817

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do 8º ta-coNtrato Nº 37/2012.
ProtocoLo da PUBLicaÇÃo Nº 865505, doe: 19/10/2022.

oNde se LÊ: da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do con-
trato nº 039/21...
Leia-se: da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato 
nº 37/2012...

Protocolo: 866108

aViso de LicitaÇÃo
.

  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 043/sesPa/2022

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), 
para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará – SESPa.
daTa da aBErTUra: 04/11/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103001381 / 0149001381
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 20 de outubro de 2022.
aNGEla SaNdra SoUZa caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 866099

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNaBiLitaÇÃo
cHaMada PÚBLica atraVÉs de iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 021/sesPa/2022
considerando o Processo administrativo nº 2021/1174717 referente 
à chamada Pública através de inexigibilidade de licitação nº 021/SES-
Pa/2022, para contratação de clínica especializada em saúde mental e 
doença psiquiátrica para o suporte de 20 leitos de psiquiatria, a fim de 
servir de retaguarda para a fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– FHCGV, no município de Belém – PA, segundo especificações contidas na 
Tabela aprovada pela ciB - resolução ciB/SESPa nº 180/2021, de 22 de 
dezembro de 2021;
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a comissão Examinadora, constituída por meio da PorTaria Nº 784, de 19 
de agosto de 2022, publicada no doE nº 35.084 de 22 de agosto de 2022, 
no uso de suas atribuições legais, coMUNica que decidiu iNaBiliTar a 
empresa clínica Médica Voo de liberdade lTda, cNPJ 01.976.172/0001-
68, por descumprimento dos itens 6.2.2; 6.2.7; 6.4.2 (parcial); 6.3.2 
(parcial); 6.3.4; 6.3.5; 6.4.1; 6.5.1 do Edital de chamada pública; bem 
como a empresa associação douglas Braun, cNPJ 10.016.141/0003-18, 
com fundamento no item 5.3 do Edital de chamada pública.
Em face das inabilitações ocorridas, abre-se o prazo para a interposição 
de recurso, de 05 (cinco) dias, conforme previsão do item 12.1 do Edital.
Publique-se.
Belém, 19 de outubro de 2022.
VicTÓria K. fidEliS oliVEira
Presidente da comissão Examinadora
PorTaria Nº 784-2022

Protocolo: 866327

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.318 de 19 de oUtUBro de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo 2022/974119;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 19 (dezenove) dias de férias regulamentares, 
a servidora Narda caroliNa fErrEira carNEiro, matricula nº 
57201976/3, lotada no Gabinete do Secretário, no período de 05.12.2022 
a 23.12.2022, referente ao período aquisitivo de 03 de julho de 2021 a 02 
de julho de 2022, interrompidas através da PorTaria Nº 960/04.08.2022, 
publicada no doE nº 35.069/05.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 19.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 866137
Portaria N° 1.308 de 19 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 (a) servidor (a) desta SESPa, abai-
xo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

54191224/1 PriScila do NaSciMENTo cordEiro 
dE alMEida 15/07/2020 a 26/09/2022 23/11/2022 a 07/12/2022

 
oBS: coNforME ProcESSo 2022/1310856.
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 19.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 866050

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.309 de 19 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 066431 01 55 2022 1 00165 
039 0118892 80.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor JEaN ESPiNdola PiNHEiro, id. funcional nº 
5938522/2, ocupante do cargo de farmacêutico Bioquímico, lo tado no 1º 
centro regional de Saúde Belém, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, 
no período de 12 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 12 de outubro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 19/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.313 de 19 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o 
casamento da servidora EVEliN PaUla da SilVa fraNco, que se deu na 
data de 30 de setembro de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, 
inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;

rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora EVE-
liN PaUla da SilVa fraNco, id. funcional nº 57198123/2, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem, lo tada no centro de Saúde - Pedreira, 
no período de 30 de setembro de 2022 a 07 de outubro de 2022, confor-
me certidão de casamento Matrícula n° 139303 01 55 2022 2 00012 094 
0003394 94.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 30 de setembro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 19/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 865814
coMUNicado

Em cumprimento ao decreto Estadual nº 1.712, de 12 de julho de 2021, 
que regulamenta a obrigatoriedade de apresentação, pelos agentes públi-
cos, de declaração de bens e valores, bem como, sua atualização anual, 
comunicamos que, no período de 20/10/2022 a 10/11/2022, estará dis-
ponível o programa para preenchimento da declaração de bens no site da 
SESPa, o qual deverá ser preenchido obrigatoriamente por cada servidor 
público desta Secretaria.
a entrega ocorrerá exclusivamente por meio digital, disponível no site: http://
www.saude.pa.gov.br/ (Menu: Serviços/ao servidor/declaração de Bens).
Esclarecemos que a não apresentação declaração ensejará notificação ao 
servidor e, por conseguinte, o mesmo poderá ser objeto de Processo ad-
ministrativo disciplinar – Pad, conforme determina a referida legislação.
Belém, 18 de outubro de 2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 865846

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 789 de 19 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 JESUS MorEira Mi-
raNda, cargo aUXiliar dE iNforMáTica arEa dE SaUdE, Matrícu-
la 120634-1, com lotação no (a) cS Marco, goze de licença prêmio, 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 08.07.2013 a 
07.07.2016
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: 866051
Portaria Nº. 790 de 19 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) cEli NaSciMENTo caMPElo, car-
go aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 55589792-1, com lotação no (a) 
cS Marco, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 16.07.2013 a 15.07.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.11.2022 a 02.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 866063
Portaria Nº. 788 de 19 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) odiVar JoSE rodriGUES riBEi-
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ro ,  cargo de  cS Marco , Matrícula 5090431-1, com lotação no (a) cS 
Marco, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 03.07.2013 a 02.07.2016
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.01.2023 a 02.03.2023, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 866025
Portaria Nº. 787 de 19 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) iracEMa MoTa SaNTa BriGida ,  
cargo de  cS Marco , Matrícula 2009790-1, com lotação no (a) cS Mar-
co, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 18.05.2010 a 17.05.2013.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 16.11.2022 a 14.01.2023, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 866012
Portaria Nº. 786 de 19 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) JUarEZ riBEiro dE BarroS ,  
cargo de  cS Marco , Matrícula 86673-1, com lotação no (a) cS Marco, 
mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 16.08.2009 a 15.08.2012.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.12.2022 a 29.01.2023, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865978
Portaria Nº. 791 de 19 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) JoElMa loPES BraNdao, cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 57197819-1, com lotação no (a) UrE 
MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 21.05.2011 a 20.05.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.01.2023 a 31.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 866075
Portaria Nº. 766 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) aNdrEia do Socorro SoUSa 
craVEiro, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 54193772-2, com 
lotação no (a) UrE diPE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 23.06.2006 a 22.06.2009.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 08.11.2022 a 07.12.2022 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: 865862
Portaria Nº. 767 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) VaNda aSSUNÇÃo loPES, cargo 
aGENTE dE SaUdE, Matrícula 2011034-1, com lotação no (a) UrE diPE, 
goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 20.09.2009 a 19.09.2012.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.11.2022 a 02.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 865884

Portaria Nº. 768 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) GEroGiNa MoNTEiro fErNaN-
dES doS SaNToS, cargo MEdico, Matrícula 5785600-2, com lotação no 
(a) UrE diPE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 02.08.2018 a 01.08.2021.
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: 865893
Portaria Nº. 769 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) carMEM aNdrEia frEiTaS lo-
PES, cargo MEdico, Matrícula 5723680-2, com lotação no (a) UrE diPE, 
goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 27.08.2017 a 26.08.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.11.2022 a 02.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 18.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Portaria Nº. 770 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) carMEM aNdrEia frEiTaS lo-
PES, cargo MEdico, Matrícula 5723680-2, com lotação no (a) UrE diPE, 
goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 27.08.2017 a 26.08.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.01.2023 a 31.03.2023 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: 865897

.

.

coNtrato
.

coNtrato N°: 78
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/331005
Classificação do Objeto: Outros
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a contratação de Empresa especializada locação de 13 (treze) 
veículos, sendo 10 (dez) automóveis tipo passeio 1.0 com capacidade para 
05 (cinco) passageiros, 02 (dois) carros tipo caminhonete e 01 (um) tipo 
van com capacidade para 16 pessoas, com quilometragem livre, incluindo 
manutenção dos veículos e serviço de guincho dentro e fora do Estado do 
Pará, para atender as demandas diárias de Setores e Unidades de abran-
gência do 1º centro regional de Saúde.
Valor Total: r$ 429.467,28 (Quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos 
e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos).
data da assinatura: 19/10/2022
Vigência: 19/10/2022 à 19/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 18/2022
orçamento
  Programa de Trabalho: 908338
  Natureza da despesa: 339033
  fonte do recurso: 0103
  origem do recurso: ESTadUal
EMPrESa localiZa VEÍcUloS ESPEciaiS S.a
cNPJ/Mf: 02.491.558/0001-42
Endereço: av. deputado rubens Granja, nº 121, Sacomã, São Paulo/SP - 
cEP: 04298-000 cidadE: São Paulo/SP  ESTado: São Paulo.
foNE/faX da EMPrESa/rEPrESENTaNTE: (11) 3141-6206
EMail: licitacao.ve@localiza.com
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 866320
coNtrato N°: 65

Exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico odoNTolÓGico Para oS cEo’S 
(PrESidENTE VarGaS, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUTo, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EVENToS dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa.
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Valor Total: r$ r$ 65.197,64 (SESSENTa E ciNco Mil cENTo E NoVENTa 
E SETE rEaiS E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS).
data da assinatura: 18/10/2022
Vigência: 18/10/2022 à 18/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 07/2022
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
EMPrESa Bio lÓGica diSTriBUidora EirEli
cNPJ/Mf: 06.175.908/0001-12
Endereço: rua Profª Zelda c. cursi Mastriani, 265-a – Jd. d’avila – cEP 
86.182-530
cambe – Paraná
fone/fax: (43) 3254-6426
 E-mail – biologica@biologicadistribuidora.com.br
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

coNtrato N°: 66
Exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico odoNTolÓGico Para oS cEo’S 
(PrESidENTE VarGaS, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUTo, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EVENToS dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa.
Valor Total: r$ 997,92 (NoVEcENToS E NoVENTa E SETE rEaiS E NoVEN-
Ta E doiS cENTaVoS).
data da assinatura: 18/10/2022
Vigência: 18/10/2022 à 18/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 07/2022
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
Multisul comércio e distribuição ltda
cNPJ: 12.811.487/0001-71
Endereço: rua raimundo capeletti,42 ,Bairro linho - Erechim rS- cep: 
99704-484
E-mail: multisulcd@hotmail.com - licitação.multisul@bol.com.br
fone: (54) 3519-0140 - Whatsapp: (54) 98433-6388
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

coNtrato N°: 68
Exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico odoNTolÓGico Para oS cEo’S 
(PrESidENTE VarGaS, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUTo, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EVENToS dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa.
Valor Total: r$ 5.597,28 (ciNco Mil QUiNHENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E ViNTE Eo oiTo cENTaVoS).
data da assinatura: 18/10/2022
Vigência: 18/10/2022 à 18/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 07/2022
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
raZÃo Social: GoldEN clEaN ProdUToS coMErciaiS lTda
cNPJ: 15.250.965/0001-00
ENdErEÇo: rUa NoSSa SENHora da GlÓria, Nº 201-loTE 14 ParTE-
QUadra 140
Bairro: JardiM olaVo Bilac
cidadE: SÃo JoÃo dE MEriTi – rJ
cEP: 25.580-530
TElEfoNE: (21) 2651-3815
E-Mail: goldencleanprodutos@gmail.com
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

coNtrato N°: 69
Exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico odoNTolÓGico Para oS cEo’S 
(PrESidENTE VarGaS, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUTo, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EVENToS dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa.
Valor Total: r$ 28.083,66 (ViNTE EoiTo Mil oiTENTa E TrÊS rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS).
data da assinatura: 18/10/2022
Vigência: 18/10/2022 à 18/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 07/2022

orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

coNtrato N°: 70
Exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico odoNTolÓGico Para oS cEo’S 
(PrESidENTE VarGaS, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUTo, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EVENToS dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa.
Valor Total: r$ 5.778,40 (ciNco Mil SETEcENToS E SETENTa E oiTo 
rEaiS E QUarENa cENTaVoS).
data da assinatura: 17/10/2022
Vigência: 17/10/2022 à 17/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 07/2022
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
EMPrESa: JoSE daNTaS diNiZ filHo ME
cNPJ: 22.077.847/0001-07
ENdErEÇo: Pc VENÂNcio NEiVa N° 77 Sala 03 cENTro - cEP 58.100-
246 - caBEdElo/PB
foNE: 83 9654- 2142 (83) 3031 - 7061
E-mail: daNTaSdiNiZ@GMail.coM
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 866365
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 432, 22 de aGosto de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de fazer levantamento de motocicletas e veículos pertencentes a 
fUNaSa e que foram cedidos a título de empréstimo.
origem: capanema/Pa – destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS, SaliNÓPoliS, 
oUrÉM, BoNiTo e STa. lUZia do Pará / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Harley raimundo Silva diniz 5965612-1 comissionado

Sebastiao célio Pereira da Silva 57206719-1 ag. artes Práticas
Eliana do Socorro P. ribeiro 5900791-1 ag. de Endemias

No período de 19 a 23/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866217
diÁria

Portaria Nº 433, 22 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
fazer levantamento de motocicletas e veículos pertencentes a fUNaSa e 
que foram cedidos a título de empréstimo.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUSTo corrEa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

No período de 19 a 23/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866219
diÁria

Portaria Nº 452, 24 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos labo-
ratórios (laBoraTÓrio dE aNaliSE clÍNicaS dE BraGaNÇa, iNSTiTUTo 
MÉdico dE BraGaNÇa-iMEB E clÍNica UlTraPrEVEN), referente ao mês 
de agosto de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

Silviane de Sousa Soares 57230371-1 Tec. de Enfermagem

No período de 19 a 21/09/2022. Quantidade: 1,5 (uma diária e meia).
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866220
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  diÁria
Portaria Nº 460, 26 aGosto de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de aplicar monitoramento e acompanhar a vacinação contra in-
fluenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: Nova Timboteua e Quatipuru / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos Santos 108812-1 ag. de Portaria
Manoel alexandre rodrigues 5967404-1 Tec. Em Enfermagem

No período de 19 a 22/09/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866222
diÁria

Portaria Nº 449, 24 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão Apli-
car monitoramento e Acompanhar a vacinação contra Influenza e Sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: Nova Timboteua e Quatipuru / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 19 a 22/09/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866224
  diÁria

Portaria Nº 467, 29 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: com o objetivo dedar suporte tec. nas atividades que estão sendo 
realizadas nos agravos da Zoonoses e deprimir dúvidas sob as notas técni-
cas e as atualizações, através do acompanhamento da campanha do dia d, 
de vacinação de cães e gatos.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá, Tracuteua, a. correa, 
Bragança e Viseu / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Pedro Geraldo Gonçalves Nogueira 1086485 Guarda de Endemias

reynan costa dos Santos 5955656-1 ag. administrativo

No período de 19 a 23/09/2022. Quantidade: 3,0 (três) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866227
diÁria

Portaria Nº 468, 29 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
dar suporte tec. nas atividades que estão sendo realizadas nos agravos da 
Zoonoses e deprimir dúvidas sob as notas técnicas e as atualizações, através 
do acompanhamento da campanha do dia d, de vacinação de cães e gatos.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá, Tracuteua, a. correa, 
Bragança e Viseu / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
arnaldo rolim de albuquerque 1086643 Motorista 

No período de 19 a 23/09/2022. Quantidade: 3,0 (três) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866238
  diÁria

Portaria Nº 444, 08 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de auxiliar os municípios na elaboração do Plano de ação, formação 
e formalização do Grupo de Trabalho do VSPEa, conforme PNS 2020-2023-MS.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, cachoeira do Piriá, Santa luzia 
do Pará, Quatipuru e Tracuateua / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antonio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. de controle de Endemias

José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 
antônio carlos da Mata  Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

No período de 19 a 23/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866243
diÁria

Portaria Nº 445, 08 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º crS/SESPa, que irão 
auxiliar os municípios na elaboração do Plano de ação, formação e forma-
lização do Grupo de Trabalho do VSPEa, conforme PNS 2020-2023-MS.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, cachoeira do Piriá, Santa luzia 
do Pará, Quatipuru e Tracuateua / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 19 a 23/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866247

  diÁria
Portaria Nº 476, 06 seteMBro de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar monitoramento das ações de combate ao aedes ae-
gypti com as equipe municipais.
origem: capanema/Pa – destino: PriMaVEra E oUrÉM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Josué Marcos Vieira do Nascimento 0505162 ag.  de Saúde Pública

antônio Maria Matos de Souza 1086569 ag.  de Saúde Pública

No período de 12 a 16/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866250
diÁria

Portaria Nº 477, 06 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar monitoramento das ações de combate ao aedes aegypti com 
as equipe municipais.
origem: capanema/Pa – destino: PriMaVEra E oUrÉM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

No período de 12 a 16/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866254
  diÁria

Portaria Nº 475, 06 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de participar de capacitação de atualização dos Planos de ação 
regionais de Educação Permanente em Saúde e do Plano Estadual de Edu-
cação Permanente em Saúde.
origem: capanema/Pa – destino: Belem / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
almicélia Souza de araujo 5472288-3 assistente Social

No período de 19 a 21/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866257
diÁria

Portaria Nº 482, 09 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar monitoramento e avaliação de sala de coleta de exame citopatolo-
gico, avaliação de indicadores e monitoramento do sistema de informação 
de vigilância nutricional (SiSVaN) e auxilio Brasil.
origem: capanema/Pa – destino: Santa luzia do Pará, cachoeira do Piria, 
Salinópolis e São João de Pirabas / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 13 a 16/09/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866265
  diÁria

Portaria Nº 481, 09 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar monitoramento e avaliação de sala de coleta de exa-
me citopatologico, avaliação de indicadores e monitoramento do sistema 
de informação de vigilância nutricional (SiSVaN) e auxilio Brasil.
origem: capanema/Pa – destino: Santa luzia do Pará, cachoeira do Piria, 
Salinópolis e São João de Pirabas / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

Maria de Nazaré Vasconcelos Madeiros 3157520-1 odontóloga

No período de 13 a 16/09/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 866263

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N.º 091 de 17 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, 
publicado no Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
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r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
agatha Brenda castro Silva, cargo: Enfermeira, GEP: Estatutário Efetivo – 
lotado no 7º centro regional de Saúde, licença Prêmio, correspondente 
ao triênio de 26/05/2014 a 25/05/2017.
aUToriZar, que a servidora goze (01) um mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05 /12/2022 a 04 / 01 / 2023, no total de 30 (trinta) dias. Matrícula 
n.º 57197519/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rENaTa BroNZE MaTToS
diretora em exercício do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 865945

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 090 de 17 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, 
publicado no Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o servidor 
carlos Guilherme Motta Vieira, cargo: agente de Portaria, GEP: Estatutário 
Efetivo – classe, lotado no 7º centro regional de Saúde, licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 27/03/2007 a 26/03/2010.
aUToriZar, que o servidor goze (01) um mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01 /12/2022 a 30 /12 / 2022, no total de 30 (trinta) dias. Matrícula 
n.º729710/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rENaTa BroNZE MaTToS
diretora em exercício do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 865936

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 456 de 19 de oUtUBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
iaNE raQUEl BaraTa GUiMarÃES  -  NUTricioNiSTa –  Mat. 5943378/2
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908874  0103000000  339033 200,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Muaná.
ordenadora: renata Bronze Mattos.

Portaria: 458 de 19 de oUtUBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
aMarildo da foNSEca MacEdo  -  odoNTÓloGo –  Mat. 0720917/10
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908874  0103000000  339033 1.520,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de afuá.
ordenadora: renata Bronze Mattos.

Protocolo: 865987

.

.

diÁria
.

Portaria N° 457 de 19 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 07/11/2022 a 11/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5943378 / iaNE raQUEl BaraTa GUiMaraES / 015.268.512-02
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), no município de 
Muaná.
dirETora EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS

Protocolo: 865991
Portaria N° 455 de 19 de oUtUBro de 2022

NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias  Valor: r$ 1.424,28
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 06/11/2022 a 11/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0000000 / GlaUcilENE loPES / 891.545.252-68
oBJETiVo: acompanhar a coordenação Estadual de vigilância Epidemio-
lógica e realizar visita técnica para elaboração de relatório da situação 
epidemiológica do SaraMPo no município de afUá.
dirETora EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS

Protocolo: 865891

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 402/2022 - 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 SE-
BaSTiÃo roBErTo da SilVa VaZ, cargo: agente de portaria, matrícula: 
5157846/1, lotado no 8º centro regional 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: 866174

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº25 de 18 de oUtUBro de 2022. a dirETora do 9° 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições que foram 
conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.CONSIDERANDO o teor 
do Processo Nº 2022 / 1134263 rESolVE: EXclUir a servidora luciene 
Sousa de Sousa; Matrícula: 735043091 cargo: Técnico de Enfermagem da 
PORTARIA Nº304 de 02 de Setembro 2022, da publicação no Diário Oficial 
Nº 35.111 de 12 dE SETEMBro dE 2022, protocolo n°: 850787, referente 
à concessão de diárias para o município de aveiro/ Pa–Brasil no Período: 
21/09/2022 a 28/09/2022 / N° de diária: 7 ½ (sete diárias e meia).dÊ-SE 
ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.aliNE Nair liBEral 
cUNHa. diretora do 9° centro regional de Saúde.

Protocolo: 866140

.

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº304 de 02 de seteMBro 2022. PUBLicado 
No diÁrio oFiciaL Nº 35.088 de 24 de aGosto de 2022 

ProtocoLo: 850787
Servidor:
Hellen ane dos anjos Picanço
onde se lê.
Período: 21/09/2022 à 28/09/2022 / N° de diária: 7 ½ (sete diárias e 
meia)
Leia-se.
Período: 21/09/2022 à 27/09/2022 / N° de diária: 6 ½ (seis diárias e 
meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 866129
errata de diÁria.

Portaria Nº274 de 18 de aGosto de 2022. PUBLicado 
No diÁrio oFiciaL Nº 35.088 de 24 de aGosto de 2022 

ProtocoLo: 843609
Servidor: Suelen da Silva Brito
onde se lê. Período: 12/09/2022 à 17/09/2022. / N° de diária: 5,5 (cinco 
diárias e meia)
Leia-se. Período: 12/09/2022 à 16/09/2022. N° de diária: 4,5 (quatro 
diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 866124
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diÁria
.

Portaria Nº377 de 14 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar reinspeção 
“in loco” nos estabelecimentos inspecionados em visita técnica anterior nos 
quais foram emanados termos de notificação com prazo para sanar as 
não conformidades elencadas, passado o referido prazo e oportunizando a 
necessidade de outros serviços a serem executados no município sendo, 
orientações com a ViSa Municipal, dentre outros. origem: Santarém/ Pa- 
Brasil. destino: faro / Pa – Brasil. Período: 07/11/2022 à 11/11/2022/ N° 
de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia) Servidores: Silvia de Paula cabral. 
cPf: 205.554.902-20.Matrícula: 73504251.cargo: agente da Visa. Josie 
Giceli da Silva Vieira. cPf: 687.106.902-04.Matrícula: 5897263.cargo: 
Enfermeira. Valmir costa Sarmento. cPf: 614.925.902-15.Matrícula: 
57191990/2. cargo: Técnico Enfermagem. ordenador: aline Nair liberal 
cunha.

Protocolo: 866107
Portaria Nº376 de 14 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo: realizar apoio 
técnico, avaliação, assessoramento e monitoramento nos sistema SiM e 
SiNaN de acordo com as portarias citadas acima.origem: Santarém/ Pa- 
Brasil.destino: itaituba/ Pa – Brasil.Período: 07/11/2022 à 11/11/2022. 
/ N° de diária: 4 ½  (quatro diárias e meia).Servidores:aldeína Barbosa 
Braz.cPf 818.120.002-00 .Matricula: 6011935/.cargo: Téc. Enfermagem.
Nara lúcia Santos ribeiro. Matricula n° 5323037/1.cPf: 338.380.622-72. 
cargo: datilógrafa. ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 866030

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 584 de 19 de oUtUBro de 2022.
Nome: Nicolly Mathias ferreira
cargo: Enfermeira
Matrícula/Siape: 572105081
cPf: 838.349.742-34
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 24 a 28.10.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
objetivo: realizarão as averiguações das não conformidades nos serviços 
do: Hospital Municipal, UPa, SaMU e Maternidade do relatório de vistoria 
técnica no municipio de São felix do Xingu.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa.

Protocolo: 865852

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 822/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
designar a servidora desta autarquia, EdiNilcE do Socorro MElo fa-
riaS, Engenheira de Segurança do Trabalho, matrícula nº 5256216/1, e 
no seu impedimento, os servidores, BrUNo coSTa coElHo, Técnico de 
Segurança do Trabalho, matrícula nº 54191838/3 e alEX dUMaS SoUZa 
caMPoS, Enfermeiro/coordenador do GTaS, matrícula nº 5911824/2, to-
dos lotados no GTaS (Grupo de Trabalho de assistência ao Servidor), para 
a função de Fiscais do Contrato Administrativo nº 144/2022, firmado com 
a empresa rEalPlaNE TErcEiriZaÇÃo & ENGENHaria lTda, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada em realizar curso de Brigada 
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. Processo nº 
2021/995.073 (PaE).
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 865901

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 144/2022-HoL
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.
Valor Global: r$ 24.499,92 (Vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa e 
nove reais e noventa e dois centavos).
data assinatura: 17/10/2022
Vigência: 17/10/2022 a 16/10/2023
Pregão nº 146/2022 – Processo nº 2021/995.073
orçamento: 10.302.1507.8880.339039 fonte: 0103/0269
contratado: rEalPlaNE TErcEiriZaÇÃo & ENGENHaria lTda, com sede 
na rua cesar Maia, 223 – centro – capitólio/MG - cEP: 37.930-000, fone: 
(15) 9 9150-5411, E-mail: realplane.licitacoes@gmail.com, inscrita no 
cNPJ sob o nº 43.920.774/0001-43.
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 865898

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 135/2022 - irP
Processo nº 2022/283.377
objeto: aquisição de insumos para atender a cirurgia toracica.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
aToS MEdical BraSil – coMErcio E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS ME-
dico-HoSPiTalarES lTda
Valor Total da licitação: r$ 354.543,20
Belém, 11 de outubro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 865886
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 131/2022 - irP

Processo nº 2022/688.996
objeto: aquisição de insumos para atender a cirurgia toracica.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
aMaZoN MEdical carE EirEli
Valor Total da licitação: r$ 50.000,00
Belém, 13 de outubro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 865877

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 829/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1308930 de 
11/10/2022.
rESolVE:
SUSPENdEr por necessidade de serviço a contar 03/10/2022 a 01/11/2022 
o gozo de férias da servidora PaUla GUiMaraES SoUSa SilVa, Procurador 
autárquico, matricula n° 51855551/2, concedido por meio da PorTaria Nº 
527/2022 de 18/07/2022, Publicado no doE Nº 35.076 de 12/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Belém, 17 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 866184
Portaria Nº 825/2022 – GaB/dG/HoL.

 a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
 considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1062136 de 
20/08/2022.
 rESolVE:
i - autorizar o afastamento da servidora KaTia YardlEY rodriGUES dE 
MElo calaNdriNE, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, ma-
trícula 5915728/1, a contar de 15/08/2022, por um período de 08 (oito) 
dias, decorrente do falecimento de EdUardo PiNHEiro dE MElo (Pai) 
sem prejuízo de sua remuneração.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 15/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 18 de outubro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 866126
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Portaria Nº 826/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1261593 de 
29/09/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr gozo de férias no período de 10 a 21/10/2022, referentes ao 
período aquisitivo de 09/12/2020 a 08/12/2021, ao servidor BrENo doS 
SaNToS PoNTES, comissionado (advogado), matrícula nº 5957743/1, lo-
tado na comissão Permanente de licitação - cPl, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de outubro de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 866128
Portaria Nº 827/2022 – 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 a participação no período de 17 a 20/10/2022, no Xii 
congresso internacional de contabilidade, custos e Qualidade do Gasto no 
Setor Público 2022, na cidade de São Paulo - SP, da servidora aNY MarGa-
rETH SoUZa MaToS, matrícula nº 5140943/1, Técnico em administração 
e finanças (ciências contábeis) e chefe do departamento de contabilidade 
e finanças deste Hospital.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1282488 de 
04/10/2022.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor oSValdiNo do NaSciMENTo riBEiro NETo, 
Técnico em administração e finanças (ciências contábeis), matrícula nº 
5939599/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para respon-
der pelo departamento de contabilidade e finanças em razão da ausência 
do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 866131
Portaria Nº 828/2022 - 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 o casamento da servidora, que se deu na data de 05 de ou-
tubro de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei no. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora alda ca-
roliNa frEiTaS GUiMaraES dE SoUSa, matricula nº 5922710/4, ocu-
pante do cargo fisioterapeuta, lotada na divisão de fisioterapia (centro 
de Nefrologia), a contar de 05 a 12/10/2022, conforme certidão de casa-
mento nº 066852 01 55 2022 2 00013 134 0003734 31, no processo n° 
2022/1290844 de 06/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HoSPiTal oPHir loYola,
Em, 18 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 866132
Portaria Nº 832/2022 - GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1316431 de 
13/10/2022.
rESolVE:
i - dEclarar com base no art. 58 da lei nº 5.810 de 24/01/1994 a Va-
cância do cargo auxiliar operacional, exercido pela servidora irENE flor 
doS SaNToS, matricula 5139147/1, Estatutário não Estável, a partir de 
15/05/2022, por motivo de falecimento.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 15/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 13 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 866136

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 946/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 11 de oUtUBro de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1300083;
rESolVE:
EXCLUIR, a pedido, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) al-
TEMaN ricardo SilVa BarroS, id. funcional nº 57175699/1, ocupante 
do cargo de agente de artes Práticas, lotado (a) coordenação de assistên-
cia farmacêutica- caSf desta fundação, a contar de 07/10/2022;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 11 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 865983
Portaria Nº 945/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 11 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2022/1266101;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) alEXaNdra cordoVil da lUZ MaScarE-
NHaS, id. funcional nº 57196539/1, ocupante do cargo de Enfermeiro, 
lotado (a) na Gerência de Pesquisa-GPES, para responder durante o im-
pedimento do titular do cargo - SilVia fErrEira NUNES, id. funcional nº 
80845328/4- no período de 03/10/2022 a 17/10/2022, em gozo de férias 
regulares.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 11 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 865985

.

.

adMissÃo de serVidor
.

disPeNsa: 099/2022
data: 19/10/2022
Valor: r$37.500,00
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo - EScoVa ProfilaTica, cErda Pla-
Na, com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal nº8.666/93 e Parecer 
nº 338/2022/NPrf/fScMP
Data de Ratificação: 19/10/2022 - PAE nº 2022/1220282
funcional Programática:10.302.1507.8288, fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superávits, 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda, cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
ENdErEÇo: TraV. dr ENEaS PiNHEiro, nº 875, Bairro: Pedreira, Belém/
Pa, cEP: 66.087-430, TElEfoNE: (91) 3276-6675/ (91) 3276-5116
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 866023

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

Portaria Nº. 922 /GedP/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019,
 coNSidEraNdo os termos dos artigos 26 e 72, inciso Vii da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis do Estado do Pará, e
rESolVE:
CONCEDER, Licença para Estudo em “Doutorado Profissional em Ensino 
em Saúde na amazônia” com remuneração, à Servidora MariSETH car-
ValHo dE aNdradE, Matrícula n° 5681642/1, cargo Estatístico, lotada na 
Gerência de Gestão de dados, no período de 01.09.2022 a 30.08.2026, em 
sistema de Módulos.
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art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 1º de Setembro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 13 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 865928

.

.

errata
.

errata
Portaria Nº 920/2022 – GaPe/GP/FscMPa, PUBLicada 
No doe Nº 35.149 de 13/10/2022. reFereNte às FÉrias 

do (a) serVidor(a):
laYra fialHo ViEiTaS, id. funcional 5902305/1;
oNde se LÊ: PErÍodo 16/11/2022 a 30/11/2022;
Leia-se: PErÍodo 01/11/2022 a 15/11/2022;
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 865813

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 21/2022

Às 09:40 horas do dia 03 de outubro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/261536, Pregão SrP nº 21/2022.
Empresa vencedora: E r TriNdadE - 04.252.742/0001-65
iTEM: 3
Valor Global: r$ 4.896,00
Empresa vencedora: f cardoSo E cia lTda -04.949.905/0001-63
iTENS: 7, 18 e 19.
Valor Global: r$ 50.235,06
Empresa vencedora: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTaÇÃo iMPor-
TaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda - 05.003.408/0001-30
iTENS: 4 e 20.
Valor Global: r$ 38.376,00
Empresa vencedora: P P f coM E SErV EirEli - 07.606.575/0001-00
iTEM: 9.
Valor Global: r$ 2.875,00
Empresa vencedora: EriMar iNdUSTria E coMErcio dE ProdUToS 
Para SaUdE EirEli - 11.463.608/0001-79
iTENS: 14 e 15.
Valor Global: 391.700,00
Empresa vencedora: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS lTda - 21.851.445/0001-82
iTEM: 8.
Valor Global: r$ 819,00
Empresa vencedora: oPEN farMa coMErcio dE ProdUToS HoSPiTala-
rES lTda - 27.130.979/0001-79
iTEM: 11.
Valor Global: r$ 643.500,00
Empresa vencedora: MoNaco diSTriBUidora dE MEdicaMEN-
ToS lTda - 29.010.039/0001-71
iTEM: 1 .
Valor Global: 147.000,00
Empresa vencedora: aMaZoN MEdical carE EirEli - 29.187.032/0001-20
iTEM: 10.
Valor Global: r$ 135.200,00
Empresa vencedora: PolYMEdH EirEli - 63.848.345/0001-10
iTENS: 12 e 13.
Valor Global: r$ 58.460,00
itens fracassados: 2, 5, 6, 16 e 17
Tiago de lima ribeiro
Presidente do Núcleo de licitações /fScMP

Protocolo: 866038

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 098/2022
data: 19/10/2022
Valor: r$94.229,72
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo, de EQUiPo E EXTENSÃo P/diáli-
SE, com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal nº8.666/93 e Parecer 
nº 336/2022/NPrf/fScMP
Data de Ratificação: 19/10/2022 - PAE nº 2022/1231784
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e 
seus respectivos superávits

Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
ENdErEÇo: TV WE-12 (cJ SaTEliTE), nº 1000, GalPÃo a, coQUEiro, 
BElÉM/Pa, cEP: 66.670-260; TElEfoNE: (91) 8233-5951
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 865942

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 099/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo - EScoVa ProfilaTica, cErda PlaNa
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda, cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
data: 19/10/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 866024
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 098/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJETo: MaTErial dE coNSUMo, de EQUiPo E EXTENSÃo P/diáliSE,
coNTraTada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
data: 19/10/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 865943

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 951/2022-GaPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que são conferi-
das pelo decreto do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 033.864, de 02/05/2019,
considerando o PaE: 2022/1287839
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora iSa claUdia NaSciMEN-
To crUZ, cargo de Enfermeiro , lotação cdiE - coord. de diag. por 
imagem e Endosc. , Matrícula Nº 5425352/3 e 5425352/4, no período 
de 16/11/2022 a 30/11/2022, referente ao exercício de 2021, no perío-
do aquisitivo de 16/10/2021 a 15/10/2022 e 23/01/2021 a 22/01/ 2022 
para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 11 de outubro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 865812

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata do aViso de resULtado de JULGaMeNto 
de HaBiLitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 003/2022 – HeMoPa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a 
EXEcUÇÃo da rEforMa do NÚclEo dE HEMoTEraPia dE caPaNEMa, 
da fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do ESTado 
do Pará.
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação 
- cPl, designada pela PorTaria Nº nº352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
28/03/2022 coMUNica aos interessados a errata do resultado da análise 
de HaBiliTaÇÃo das empresas credenciadas no certame, divulgadas 
na página 29 do diário oficial do Estado do Pará sob o nº 35.153 em 
18/10/2022, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS EM raZÃo dE TEr aTENdido ÀS EXiGÊNciaS 
dE HaBiliTaÇÃo PrEViSTaS No EdiTal E aNEXoS:

• NacioNal coNSTrUÇÕES E SErViÇoS TÉcNicoS EirEli. cNPJ: 
02.934.270/0001-03;

• TEM cordEro coMÉrcio E SErViÇo dE coNSTrUÇÃo lTda EPP, 
cNPJ nº 11.505.962/0001-19;

• MaUÉS ENGENHaria lTda. cNPJ: 36.521.965/0001-77;

• alc coNSTrUÇÕES arQUiTETUra lTda ME. cNPJ: 09.456.098/0001-
60; apresentou certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
receita federal do Brasil (rfB) e pela Procuradoria-Geral da fazenda 
Nacional (PGfN) emitida em 18/02/2022 vencida em 17/08/2022, porém 
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comprovou sua condição microempresa nos termos do item 8 do edital 
e terá prazo de cinco dias úteis prorrogáveis por igual período caso seja 
declarado vencedora do certame para apresentar certidão válida, nos 
termos da lei 123/2006 alterada pela lei 147/2014.

• facE ENGENHaria lTda EPP. cNPJ: 14.440.545/0001-23; apresentou 
cNd municipal emitida no dia 24/05/2022 válida por 90 dias, Porém na data 
de análise de documentos verificou – se uma nova certidão disponibilizada 
no Sicaf. Na condição microempresa nos termos do item 8 do edital e terá 
prazo de cinco dias úteis prorrogáveis por igual período caso seja declarado 
vencedora do certame para apresentar certidão válida, nos termos da lei 
123/2006 alterada pela lei 147/2014.
EMPrESaS iNaBiliTadaS:

• coNSSErV coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda. cNPJ: 37.844.010/0001-
13; iNaBiliTada. apresentou Prova de regularidade com o fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (fGTS) vencida no dia 26/09/2022, solicitado 
no item 7.4.1.5 do edital;

• 4 MX coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda ME. cNPJ: 08.666.379/0001-
85; iNaBiliTada. os atestados de capacidade Técnica apresentados 
não possuem características e quantidades compatíveis com o objeto 
da licitação, demonstrando inaptidão para o desempenho do serviço 
de rEVESTiMENTo cErÂMico, conforme o solicitado no iTEM 5.3.1 a) 
Execução de serviço de revestimento cerâmico, do Termo de referência; 
A comprovação de capacidade técnico-profissional do responsável técnico 
arMaNdo doS SaNToS MiraNda JÚNior, ENGENHEiro ciVil, registrado 
junto ao crEa nº 1519652275, não foram apresentadas certidões de 
acervo Técnico comprovando sua responsabilidade técnica pela execução 
de serviços com características semelhantes ao objeto desse projeto 
básico; A comprovação de capacidade técnico-profissional do responsável 
técnico MarKoS PaUlo cardoSo, ENGENHEiro ElETriciSTa, 
registrado junto ao crEa nº 1515836592, as certidões de acervo Técnico 
apresentadas não comprovam sua responsabilidade técnica pela execução 
de serviços com características semelhantes ao objeto desse projeto 
básico, não atendendo ao solicitado no iTEM 5.4 do Termo de referência; 
A comprovação de capacidade técnico-profissional do responsável técnico 
MoiSES BraZÃo diaS JUNior, ENGENHEiro ciVil, registrado junto ao 
crEa nº 26335dPa, as certidões de acervo Técnico apresentadas não 
comprovam sua responsabilidade técnica pela execução de serviços com 
características semelhantes ao objeto desse projeto básico. Portanto, não 
atendeu à solicitação do edital, conforme iTEM 5.4 do Termo de referência.

• coNSTrUTora doraTa EirEli ME. cNPJ: 33.650.437/0001-20, 
iNaBiliTada; Não apresentou a declaração de cumprimento do disposto 
no § 6º do art. 28 da constituição do Estado do Pará, solicitado no item 
7.7.1.6 do edital;

• HTf MENdES SErViÇoS da coNSTrUÇÃo lTda. cNPJ: 24.416.087/0001-
40, INABILITADA. Apresentou Certidão de Regularidade Profissional – CRP 
– do referido profissional (Resolução Cfc nº 1.402/2012) vencida em 
15/08/2022, solicitado no item 7.6.1 alínea d.
os autos do Processo administrativo nº 2022/544242 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa em dias úteis no horário 
de 08h00min as 14h00min horas na sala da cPl.
de acordo com o art. 109 da lei de licitações nº 8.666/93 está aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso, ou seja, 
de 19.10.2022 até 26.10.2022, devendo ser protocolado no Setor de 
Protocolo da fundação HEMoPa no horário de 08h00min as 14h00min 
horas de Belém-Pa.
Caso não haja interposição de recurso, fica a sessão agendada para 
abertura dos envelopes de Propostas de Preços, datada para o dia 31 de 
outubro 2022 às 10h00min horas (horário local) no auditório da fundação 
HEMoPa, na Travessa Padre Eutíquio, nº 2109. Bairro Batista campos. 
cEP: 66033-000.
Belém-Pa, 19 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa

Protocolo: 866160

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato N°.075/2020 (reF. Proc. 
2022/1211640)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: dadY ilHa SolUÇÕES iNTEGradaS lTda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 08.540.992/0001-51, com 
sede na rua José figueiredo, 38 – centro – cEP: 24030-055 neste ato 
representada por seu representante legal colBErT EliaS aBdala filHo, 
portador da cédula de identidade nº. 044404937 dETraN/rJ, cPf/Mf sob 
o nº.566.241.747-49, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 075/2020, nos termos da lei federal 8.666/93, especificamente quanto 
à prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 
29/09/2022 a 29/09/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
574.320,00 (quinhentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte reais), 
com acréscimo de 11, 636363% e quantitativo de impressoras.
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:

Programa de Trabalho: 10302150782930000 E 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0269001022, 0103000000 e 0261000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 26 de Setembro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
colbert Elias abdala filho -dadY ilHa SolUÇÕES iNTEGradaS EirEli - 
contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 866055
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 152/2018 (reF. Proc. 

2022/1036063).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTada: NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda- EPP, pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 05.972.711/0001-41 
com sede na Tv. Mariz e Barros, 1678- Pedreira- Belém- cEP: 66080-009, 
neste ato representada por seu representante legal Josias rodrigues de 
Mesquita, portador da cédula de identidade nº. 2.638.417, cPf/Mf sob 
o nº. 223.270.882-91, residente e domiciliado na passagem 1° de de-
zembro, n°01- Souza- Belém/Pa, cEP: 66075-113, doravante denominada 
coNTraTada
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 152/2018, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 25/10/2022 a 
25/10/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
47.122,88 (quarenta e sete mil cento e vinte e dois reais e oitenta e oito 
centavos).
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva(paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 E 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103006360
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 04 de outubro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Josias rodrigues de Mesquita - NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda 
- contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 865854

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 064/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 
Eletrônico 2022/340259 - Pregão Eletrônico Nº 064/2022 para aquisição 
de ENVEloPES TiMBradoS para o período de 12 (doze) meses
iTENS 1,2,3,4 e 5- EMPrESa: TcHE-PEl coMErcial – cNPJ: cNPJ 
08.613.567/0001-45, com proposta no valor total de r$  24.950,00 (vinte 
e quatro mil novecentos e ciquenta reais).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/340259 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 20 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 866100

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

resULtado de JULGaMeNto de recUrso de HaBiLitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 01/2022

Processo adMiNistratiVo Nº 2022/597075
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcU-
ÇÃo da rEforMa do HEMocENTro rEGioNal dE MaraBá, SaNTarÉM 
E NUclEo dE HEMoTEraPia dE alTaMira, da fUNdaÇÃo cENTro dE 
HEMoTEraPia E HEMaToloGia do ESTado do Pará - SoB rEGiME dE 
EXEcUÇÃo iNdirETa E EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal.
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, nesta 
oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação, 
designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 
25/03/2022, TorNa PÚBlico o resultado do Julgamento de recurso 
administrativo, impetrado pela empresa: P a PiraJá SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo dE EdificioS EirEli, cNPJ: 14.671.179/0001-13, contra 
o resultado da Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará n° 35.134 de 29 de setembro de 2022.
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a comissão Permanente de licitação informa que após a apreciação do 
recurso apresentado pela empresa P a PiraJá SErViÇoS dE coNSTrU-
ÇÃo dE EdificioS EirEli, cNPJ: 14.671.179/0001-1 por esta comissão e 
pela autoridade Superior competente da fundação HEMoPa, ambos deram 
como resultado o JUlGaMENTo iMProcEdENTE, portanto seque a relação 
mantendo as empresas habilitadas na Tomada de Preço 01/2022;
• CASTRO & PESSOA LTDA. CNPJ: 19.110.167/0001-33, representada pela 
Sra. Miriam ribeiro duarte. rG. 3424279Pc/Pa; habilitada para o item 02 
- localidade de Santaréme item 03 – localidade de altamira.
• CONSTRUTORA BASTO EIRELI. CNPJ: 29.551.795/0001-08, representa-
da pelo Sr. Nilson Barbosa Pereira. rG 00373460901 detran/Pa; habilitada 
para o item 01 – localidade de Marabá.
• GALVÃO E SILVESTE ENGENHARIA LTDA ME. CNPJ: 28.926.233/0001-39, 
representada pelo Sr. renan e Silva Silvestre. rG 4796741 Pc/Pa. Habili-
tada para o item 01 – localidade de Marabá.
• NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. CNPJ: 
02.934.270/0001-03, representada pelo Sr. Vagner Madrini. rG. 
00435809220 detran/Pa; Habilitada para o item 01 – localidade de Ma-
rabá.
• IGF-Construções e Serviço EIRELI-EPP. CNPJ: 27.850.633/0001-45 – Ha-
bilitada para item 01 e 02 – localidades de Marabá e Santarém.
a ata de julgamento de recurso e parecer jurídico está disponível  www.
compraspara.pa.gov.br
os autos do Processo administrativo nº 2022/597075 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa em dias úteis no horário 
de 08:00 às 14:00 horas na sala da cPl.
Por fim comunica todos os interessados que está agendado para o dia 
21/10/2021 (SEXTa – fEira) às 10:00 horas a sessão para abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços.
Belém (Pa), 19 de outubro de 2022
comissão Permanente de licitações
fundação HEMoPa.

Protocolo: 866101

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/FHcGV/2022
oBJETo: aquisição de nutrição parenteral em sistema fechado para aten-
der a necessidade dos pacientes internados nas clínicas, Unidades de Tera-
pia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico, da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV). EMPrESa(S) VENcEdo-
ra(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

Solução de Nutrição Parenteral, bolsa tricom-
partimentada, pronta para o uso em sistema 
fechado, para administração por via venosa 
central, estéril e apirogência. Quantidade 

de aminoácidos entre 50 e 75 g/l. relação 
calórica não proteica por grama de nitrogênio 
entre 1:90 a 1:139. osmolaridade entre 1300 
a 1545 mosmol/l. Emulsao lipídica contendo 
ácidos graxos saturados, mononinsaturados 

e polinsaturados. Glicose e eletrólitos. forne-
cendo entre 1000 e 1500 kcal. capacidade da 

Bolsa 1000 a 1300 ml.

360 r$ 109.998,00  frESENiUS KaBi 
BraSil lTda.

2. 

Solução de Nutrição Parenteral, bolsa tricom-
partimentada, pronta para o uso em sistema 
fechado, para administração por via venosa 
central, estéril e apirogência. Quantidade 

de aminoácidos entre 30 e 50 g/l. relação 
calórica não proteica por grama de nitrogênio 
entre 1:88 a 1:148. osmolaridade entre 1000 
a 1400 mosmol/l. Emulsao lipídica contendo 
ácidos graxos saturados, mononinsaturados 

e polinsaturados. Glicose e eletrólitos. forne-
cendo entre 700 e 1300 kcal. capacidade da 

Bolsa 1000 a 1300 ml.

360 r$ 89.996,40
 diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNca lTda

3. 

Solução de Nutrição Parenteral, bolsa tricom-
partimentada, pronta para o uso em sistema 
fechado, para administração por via venosa 
periférica, estéril e apirogência. Quantidade 
de aminoácidos entre 25 e 40 g/l. relação 

calórica não proteica por grama de nitrogênio 
entre 1:130 a 1:170. osmolaridade entre 760 
a 850 mosmol/l. Emulsao lipídica contendo 
ácidos graxos saturados, mononinsaturados 

e polinsaturados. Glicose e eletrólitos. forne-
cendo entre 700 e 1000 kcal. capacidade da 

Bolsa 1000 a 1250 ml.

120 r$ 38.746,80
 diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNca lTda

4. 

Solução de Nutrição Parenteral, bolsa 
tricompartimentada, pronta para o uso em 
sistema fechado, para administração por 
via venosa central, estéril e apirogência. 

Quantidade de aminoácidos entre 100 e 110 
g/l. relação calórica não proteica por grama 
de nitrogênio entre 1:110 a 1:160. osmolari-
dade entre 1200 a 1500 mosmol/l. Emulsao 
lipídica contendo ácidos graxos saturados, 

mononinsaturados e polinsaturados. Glicose 
e eletrólitos. fornecendo entre 1900 e 2200 
kcal. capacidade da Bolsa 1800 a 2100 ml.

240 r$ 94.903,20  frESENiUS KaBi Bra-
Sil lTda.

5. 

Solução de Nutrição Parenteral, bolsa tricom-
partimentada, pronta para o uso em sistema 
fechado, para administração por via venosa 
central, estéril e apirogência. Quantidade de 

aminoácidos entre 65 e 75 g/l. relação calóri-
ca não proteica por grama de nitrogênio entre 

1:140 a 1:160. osmolaridade entre 1000 a 
1215 mosmol/l. Emulsao lipídica contendo 
ácidos graxos saturados, mononinsaturados 

e polinsaturados. Glicose e eletrólitos. forne-
cendo entre 1000 e 1500 kcal. capacidade da 

Bolsa 1800 a 2000 ml.

240 r$ 74.997,60
 diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNca lTda

6. 

Polivitamínico. combinação vitaminas hidros-
solúveis e lipossolúveis, para cobrir as neces-
sidades diárias de nutrição parenteral, com 

exceção da vitamina K. Pó liofilizado de 5 mL. 
apresentação solução injetável. Uso adulto

1800 dESErTo

7. 
oligoelementos, para nutrição parenteral total, 

de composição cr, cu, Mn, Zn. Uso adulto. 
apresentação injetável. 2 ml

1800 r$ 32.526,00 frESENiUS KaBi BraSil 
lTda.

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 127/fHcGV/2022:
r$ 441.168,00 (Quatrocentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e 
oito reais)
Belém/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 865845

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 109/2022
Valor: r$ 21.443,50 (ViNTE E UM Mil, QUaTrocENToS E QUarENTa E 
TrÊS rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS)
objeto: aquisição emergencial de Medicamentos de Uso Geral para aten-
der a necessidade de 4 (quatro) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 11/10/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e superávits
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: caMPoS-MEdicaMENToS EirEli
Endereço: rua José Evaldo carneiro da Silva, nº 13 Sala 11
campos dos Goytacazes – rio dE JaNEiro.
cEP: 67.140-080
Telefone: (91)33530939
E-mail: camposmedicamentos@outlook.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 866095

diÁria

Portaria N° 588, de 14 oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 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: 2022/1208472.
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) 01 (uma) diária cor-
respondente ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para a cidade de ou-
rém/Pa no dia 20/09/2022, com o objetivo de conduzir a paciente rodlene 
Silva da Silva que se encontra de alta do Serviço de clínica Psiquiátrica.

MatricULa NoMe carGo cPF
54189125/1 aNdrE lUiS BoNifacio dE aMoriM MoToriSTa 583.740.272-15
5154669/1 Marco aNToNio MENdES BaSToS aGENTE dE PorTaria 301.249.992-04

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

Protocolo: 865867
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Portaria N° 587, de 14 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: 2022/1112800.
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) 01 (uma) diária cor-
respondente ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para a cidade de 
Baião/Pa no dia 02/09/2022, com o objetivo de conduzir a paciente ama-
deu lima da Silva que se encontra de alta do Serviço de clínica Psiquiátrica.

MatricULa NoMe carGo cPF
54189125/1 aNdrE lUiS BoNifacio dE aMoriM MoToriSTa 583.740.272-15
5154669/1 Marco aNToNio MENdES BaSToS aGENTE dE PorTaria 301.249.992-04

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

Protocolo: 865871

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias (PaE: 2022/1230025)
Nome: JoNaTHaS JardiM SoUZa
Matrícula: 54187897/2
cargo:/lotação: aux. administrativo/fHcGV
Período: 14/09/2022 a 21/09/2022.
Grau de parentesco: filHa
N° da certidão: 005074 01 55 2022 4 00030 089 0008789 73
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente/fHcGV

Protocolo: 865900

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

assunto: conceder o usufruto de férias de 11 (onze) dias
Portaria Nº 390 de 18 de oUtUBro de 2022

Servidor (a): caSSia KoUrY BarBalHo
id. funcional: 57191423/4
Período: 18 a 28.10.2022.
Período aquisitivo: 23.08.2021 a 22.08.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865878
assunto: licença Prêmio

Portaria Nº 388 de 14 de oUtUBro de 2022
Servidor (a): claUdoMiro BarBoSa JUNior
id. funcional: 3274659/1
cargo: auxiliar de administração
Período: 13.10.2022 a 11.12.2022
Nº de dias: 60 (sessenta)
Triênios: 12/08/1993 a 11/08/1996
assunto: férias

Portaria Nº 389 de 14 de oUtUBro de 2022
Servidor (a): JoBSoN dE oliVEira PErEira
cargo: coordenador Jurídico
Período: 03.10 a 01.11.2022
Período aquisitivo: 03.08.2020 a 02.08.2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865880
assunto: férias

Portaria Nº 267/28.07.2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.062 de 29.07.22

Nome: aNToNio carloS araÚJo da coSTa
onde lê se: Período de gozo: 15.09 a 14.10.22
Leia-se: Período de: 03.10 a 01.11.22

Protocolo: 865875

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 03
coNtrato: 008/2021

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contra-
tual, com acréscimo e supressão do valor original, que resultam no au-
mento do valor global do contrato nº 008/2021- cPH, que versa sobre a 
execução de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal 
Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de Soure, Estado do Pará. 
o contrato suportará acréscimo no valor de r$ 557.937,99 (quinhentos e 
cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e nove 
centavos), que representa aproximadamente 16,58% (dezesseis vírgula 
cinquenta e oito por cento) do valor originalmente avençado. o mesmo 
contrato suportará supressão no valor de r$ 246.408,23 (duzentos e qua-
renta e seis mil, quatrocentos e oito reais e vinte e três centavos), que 
representa aproximadamente 7,32% (sete vírgula trinta e dois por cento) 
do valor originalmente pactuado. O impacto financeiro das alterações su-
pramencionadas corresponde ao acréscimo de r$ 311.529,76 (trezentos e 
onze mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). o 
valor global do contrato após as alterações supramencionadas passará a 
ser de r$ 4.023.602,37 (quatro milhões, vinte e três mil, seiscentos e dois 
reais e trinta e sete centavos).
data de assinatura: 19/10/2022
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: 866207
terMo aditiVo: 10

coNtrato: 27/2018-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato nº 027/2018-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços e obras de engenharia 
para a construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no mu-
nicípio de Óbidos-Pa.
data de assinatura: 14/10/2022
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 027/2018-cPH, referente a 
obra do terminal hidroviário de passageiros e cargas do município de Óbi-
dos, fica prorrogado por 90 (noventa) dias, iniciando-se a prorrogação em 
16/10/2022 e término em 16/01/2023.
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 449051
fonte do recurso: 0101/0301
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: rodovia Mário covas, nº 615, lote Nova União 47a, bairro co-
queiro, cEP: 67.113-330, cidade ananindeua, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 865881
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 033/2021-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato nº 033/2021-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços e obras de engenharia 
para a construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no mu-
nicípio de aveiro-Pa.
o prazo de vigência do contrato nº 033/2021-cPH, referente a obra do 
Terminal Hidroviário de passageiros e cargas do município de Aveiro, fica 
prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se a prorrogação em 
20/10/2022 e término em 18/04/2023.
data de assinatura: 18/10/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0101 e 0301
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli – EPP
Endereço: rodovia Mário covas, nº 615, lote Nova União 47a, bairro co-
queiro, cEP: 67.113-330, cidade ananindeua, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 865883

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
No doE de nº 34957 de 04/05/2022 referente ao protocolo nº 793295, 
relativo ao 3º Termo aditivo ao contrato nº 014/2021.
No doE de nº 35155 de 19/10/2022 referente ao protocolo nº 865161, 
relativo ao 3º Termo aditivo ao contrato nº 014/2021.

Protocolo: 866162
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias  Nº 889/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: augusto 
Solano lobo Peralta. carGo: fiscal Estadual agropecuário. MaTrÍcUla: 
54185758/1. oriGEM: Belém/Pa dESTiNo:  Xinguara e Breu Branco/Pa. 
oBJETiVo: fazer Visita Técnica junto com o Grupo de acompanhamento 
de Projetos incentivados/GaPida SEdEME, nas Empresas durlicouros, 
agauaia industria de Óleos e Proteínas e laminadora Boaretto. PErÍodo: 
22 a 28/10/2022. Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 893/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: antonio 
fernandes de lima. carGo: Motorista. MaTrÍcUla:14338. oriGEM: 
Belém/Pa. dESTiNo:  Xinguara e Breu Branco/Pa. oBJETiVo: conduzir 
servidor que irá fazer Visita Técnica junto com o Grupo de acompanhamento 
de Projetos incentivados/GaPida SEdEME, nas Empresas durlicouros, 
agauaia industria de Óleos e Proteínas e laminadora Boaretto. PErÍodo: 
22 a 28/10/2022. Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 883/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019 
BENEficiário: Bruna Gomes ribeiro Santos. carGo: Técnica em 
infraestrutura – arquiteta. MaTrÍcUla: 80845779. oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: altamira, Vitória do Xingu e Porto de Móz/Pa oBJETiVo: realizar 
fiscalização das obras d Programa “água para todos” nas comunidades de 
ramal do coco e Nossa Senhora das Graças.  PErÍodo: 23 a 29/10/2022 
Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 896/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019 
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista 
. MaTrÍcUla: 5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: altamira, 
Vitória do Xingu e Porto de Móz/Pa oBJETiVo: conduzir servidoras que 
irão realizar, fiscalização das obras d Programa “Água para todos” nas 
comunidades de ramal do coco e Nossa Senhora das Graças.PErÍodo: 
23 a 29/10/2022 Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia) ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 897/2022 fUNdaMENTo lEGal: 
lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 
734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019 BENEficiário:Evaldo carneiro das chagas. carGo: Motorista 
MaTrÍcUla: 22314. oriGEM:Belém/Pa. dESTiNo: Terra alta/Pa. 
dESTiNo: Terra alta/Pa. oBJETiVo: conduzir servidores que irão realizar 
visita técnica a UaGro Terra alta. PErÍodo: 25 a 26/10/2022. Nº dE 
diáriaS:  1½ (uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº  898/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: alan 
dias Pragana. carGo: coordenado de desenvolvimento de aquicultura / 
Tec. Gestão de Pesca e aquicultura. MaTrÍcUla: 57216927/1. oriGEM: 
Belém/Pa dESTiNo: Terra alta/Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica 
a UaGro Terra alta. PErÍodo: 25 a 26/10/2022. Nº dE diáriaS:  1½ 
(uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº  899/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: fábio andré Tourão. carGo: Técnico em Gestão de Pesca e 
aquicultura. MaTrÍcUla: 5899478/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Terra 
alta/Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica a UaGro Terra alta. PErÍodo: 
25 a 26/10/2022. Nº dE diáriaS:  1½ (uma e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 866193
Portaria de diÁrias  Nº 879/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019 
BENEficiário: francisco das chagas de Medeiros costa carGo: agente 
de atividades agropecuárais MaTrÍcUla: 00320514 oriGEM: altamira/Pa 
dESTiNo: Tucumã/PaoBJETiVo: Execução de atividades técnicas centradas 
no levantamento situacional do campo de Produção de Sementes Híbridas 
de cacau, na Estação Experimental da cEPlac - ESTUc, no Município 
de Tucumã-Pa, objetivando estabelecer as estimativas, as previsões e o 
cronograma das colheitas até o final de 2022.PERÍODO: 23 a 30/10/2022 
Nº dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁrias  Nº 882/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019 
BENEficiário: antonio castro alves carGo: Motorista MaTrÍcUla: 
31378 oriGEM: altamira/Pa dESTiNo: Tucumã/PaoBJETiVo: conduzir 
servidor que irá realizar execução de atividades técnicas centradas no 
levantamento situacional do campo de Produção de Sementes Híbridas 
de cacau, na Estação Experimental da cEPlac - ESTUc, no Município 
de Tucumã-Pa, objetivando estabelecer as estimativas, as previsões e o 
cronograma das colheitas até o final de 2022.PERÍODO: 23 a 30/10/2022 
Nº dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia) ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 877/2022 fUNdaMENTo lEGal: 
lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 
734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019. BENEficiário: alino Zavarize Bis carGo: agente de atividades 
agropecuárais MaTrÍcUla: 3181-8 oriGEM: altamira/Pa dESTiNo: 
Medicilândia/Pa. oBJETiVo: Execução de atividades técnicas centradas na 
Produção de Sementes Híbridas de cacau na Estação Experimental “Paulo 
dias Morelli” - ESPaM, da cEPlac, no Municípío de Medicilândia-Pa, com 
vistas ao atendimento de demandas e cumprimento de metas de expansão 
da cacauicultura nas regiões produtoras do Estado do Pará. PErÍodo: 24 a 
28/10/2022.  Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e  meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 866237

.

.

FÉrias
.

  Portaria Nº 319  de 19 de oUtUBro de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de dEZEMBro /2022, aos ser-
vidores da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, conforme relação abaixo.

N⁰ MatricULa NoMe P. aQUisitiVo GoZo de FÉrias

1 14621/1 EdSoN fariaS dE MoraES 01/12/21 À 30/11/22 15/12/22 À 13/01/23

2 57216523/1 HEliaNE cHriSTiNa BraGa GoMES 04/05/21 a 03/05/22 01/12/22 À 30/12/22

3 22349/1 aNToNio SErGio dE caSTro SoUSa 01/07/21 À 30/06/22 20/12/22 À 18/01/23

4 21237/2 SErGio GUEdES PErEira 01/04/21 À 31/03/22 21/12/22 a 09/01/23

5 20737/2 ValMir dE caSTro SoUZa 01/11/21 À 31/10/22 19/12/22 À 17/01/23

6 3250709/1 dElMir fiGUEira NUNES 01/06/21 á 31/05/22 19/12/22 À 17/01/23

7 23914/1 Maria dE JESUS JorGE rodriGUES 01/06/21 á 31/05/22 12/12/22 À 10/01/23

8 57231627/3 lariSSa GoES dE QUEiroZ 20/07/21 À 19/07/22 19/12/22 À 02/01/23 

9 5942413/3 raiMUNda dE carValHo PErEira 14/12/21 À 13/12/22 15/12/22 À 13/01/23

10 19038/1 GilSoN PEdroSa doS SaNToS 16/11/21 À 15/11/22 26/12/22 À 24/01/23

11 11584/1 EdSoN WilliaM doS aNToS fErrEira 15/07/21 À 14/07/22 12/12/22 À 10/01/23

12 22306/1 NilSoN alVES dE MoraES 01/07/20 À 30/06/21 01/12/22 À 30/12/22

13 24554/1 raiMUNdo da coSTa MElo 15/06/21 À 14/06/22 01/12/22 À 30/12/22

14 12025/1 SErVEriNo JaNUario riBEiro BaTiSTa 22/10/21 À 21/10/22 03/11/22 a 02/12/22

15 5893941/3 rEBEca ricHENE BENTES 03/08/21 À 02/08/22 12/12/22 À 10/01/23

16 5942997/1 daNiEl SoUZa SilVa corrEia 05/07/21 À 04/07/22 22/12/22 À 20/01/23

17 18422/1 SEBaSTiÃo frEiTaS da SilVa 01/06/21 À 31/05/22 01/12/22 À 30/12/22

18 15873/1 JoSE BENEdiTo l. SilVa 26/11/21 À 25/11/22 01/12/22 À 30/12/22

19 18473/1 lUiS adalBErTo f. dE olVEira 01/08/21 À 31/07/22 01/12/22 À 30/12/22

20 5951660/1 SaraH MaciEl SaNTaNa 01/11/21 À 31/10/22 01/12/22 À 30/12/22

21 13145/1 arTHUr SEccU do NaSciMENTo 02/07/21 À 01/07/22 01/12/22 À 30/12/22

22 18694/1 JoElSoN YaGHi SalaME 15/07/21 À 14/07/22 01/12/22 À 30/12/22

23 17612/1 raiMUNdo dE oliVEira faGUNdES 01/09/21 À 31/08/22 01/12/22 À 30/12/22

24 5746710/2 GilSoN caNdido coElHo caSTro 29/10/21 À 28/10/22 01/12/22 À 30/12/22

25 18236/1 arMaNdo SilVa 01/11/21 À 31/10/22 01/12/22 À 30/12/22

26 5690870/1 HEriBErTo MarQUES BaTiSTa NETo 01/10/21 À 30/09/22 01/12/22 À 30/12/22

27 16934/1 SEVEriNo alMEida doS SaNToS 01/02/21 À 31/01/22 01/12/22 À 30/12/22

28 16977/1 ZacariaS MarQUES dE oliVEira 14/09/21 À 13/09/22 01/12/22 À 30/12/22

29 5951982/1 ciNTHia daNiEllE da SilVa 11/11/21 À 10/11/22 01/12/22 À 30/12/22

30 5940624/2 SUEllEN cEcilia coSTa dE SoUSa 11/11/21 À 10/11/22 16/12/22 À 30/12/22

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE

Protocolo: 866173
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eXtrato de disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico – sedaP
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1123577
disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico – sedaP

oBJETo: TErMo dE foMENTo 
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 30, inc. Vi da lei nº. 13.019/93.
JUSTificaTiVa: coNTraTado (a): idPc - Pa, inscrito no cPf/Mf nº 
21.848.708/0001-77, Justifica-se pela atuação específica do termo de 
fomento, que traz em seu bojo a realização de capacitação para o manuseio 
da extração da polpa do caranguejo, que visa alcançar a população 
ribeirinha e povoada adjacentes dos manguezais que se beneficiam da 
polpa do caranguejo.
SEdaP: r$: 3.000.000,00 (Três milhões de reais)
idPc – Pa: r$: 300.000,00 (Trezentos mil reais)
Valor GloBal: r$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP, interino

Protocolo: 866392
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1755 de 19 de oUtUBro de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases territo-
riais, através do planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
considerando que o Estado do Pará concedeu o Título de Venda de Terras 
n° 91, expedido em favor de José Geraldo Quartim Barbosa, em data de 
09 de setembro de 1963, constante da fl. 91 do Talonário Próprio n° 32, e,
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técni-
cos para retificação do Título mencionado, previstos na Lei Estadual nº 
8.878/2019 e, no seu decreto Estadual regulamentador n° 1.190/2020, 
de 25/11/2020, art. 104, §1 e seus respectivos incisos, bem como da 
instrução Normativa n°. 01/2022, conforme Processo administrativo n° 
2015/270450-iTErPa.
rESolVE:
Autorizar a Retificação do Título de Venda de Terras n° 91, constante da fl. 
91 do Talonário Próprio n° 32, expedido em favor de José Geraldo Quartim 
Barbosa, em data de 09 de setembro de 1963, com as seguintes carac-
terísticas: Município: São félix do Xingu; área: 4.356ha00a00ca; deno-
minação: sem denominação especial; localização: margem direita do rio 
Xingú, com a consequente lavratura do TErMo dE rETificaÇÃo da área, 
denominação do imóvel, perímetro, e descrição do perímetro, passando a 
ter a seguinte redação: área: 4.700ha88a50ca; denominação: fazenda 
Brusque i; Perímetro: 28.374,56 metros e dEScriÇÃo do PErÍMETro de 
acordo com o Memorial descritivo constante dos trabalhos de georreferen-
ciamento da área, cujas peças técnicas foram aprovadas pelos setores téc-
nicos deste instituto e fazem parte integrante do Processo administrativo 
n° 2015/270450-iTErPa.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 866358

aViso de LicitaÇÃo
.

Processo Nº:  2022/406196
PreGÃo eLetrÔNico Nº: 09/2022-iterPa

oBJETo (SErViÇo):  Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com reposição de peças e componentes defeituosos em 40 mó-
dulos de arQUiVoS dESliZaNTES, das marcas ofc e caViGlia, com ca-
pacidade de armazenamento de aproximadamente 1.700 metros lineares 
de documentos, pertencentes ao instituto de Terras do Pará - iTErPa, 
conforme condições, quantidades e especificação estabelecidas no Termo 
de Referência, a fim de atender as demandas do Instituto de Terras do 
Pará-iTErPa.
Valor ESTiMado: r$60.862,97 (sessenta mil, oitocentos sessenta e dois 
reais e noventa e sete centavos).
ENTrEGa do EdiTal: 20/10/2022
daTa dE aBErTUra da SESSÃo: 05/11/2022 – 10hs00min (Horário de 
Brasília)
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasnet.gov.
br - UaSG: 925301
rESPoNSáVEl: GiZEllE do Socorro araUJo dE alENcar GoNdiM 
(Matrícula nº 80845073)
orÇaMENTo: ação: 273.646; Proj/ativ.: 21.122.1297.8338; fonte: 
0661007852; Elemento de despesa: 339039; Pi: 412.000.8338c
Belém (Pa), 19/10/2022 - Bruno Y. Kono ramos - Presidente iTErPa.

Protocolo: 866045

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 6630 de 19 de oUtUBro de 2022
a dirETora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoSo, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS NETo, Gerente regional 
de Xinguara, lotação/Xinguara, matrícula n° 5946962/1, para exercer a 
função de fiscal e dEYVESoN GoMES dE BaSToS, afa, lotação/Xinguara, 
matricula n° 57223367/1, para suplente do Contrato nº 16/2021, firmado 
pela adEPará e BElMar MESSiaS da SilVa, cPf: 298.092.312-53, que 
tem por objeto locação de imóvel no município de rio Maria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 865974

.

.

errata
.

errata da Portaria 4327/2022, PUBLicada 
dia 13/07/2022

onde se lê: dESTiNo: aBEl fiGUEirEdo, BoM JESUS do TocaNTiNS, 
doM EliSEU.
Leia-se: dESTiNo: aBEl fiGUEirEdo, BoM JESUS do TocaNTiNS, doM 
EliSEU, roNdoN do Pará.
a solicitação de diária para o município de lotação, se dá pois a atividade 
não é realizada dentro da cidade, mas na Br 222, na entrada da cidade, 
até o km 51 na saída da cidade.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 865925

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6631/2022: BENEfici-
ário: roMUlo coElHo PaNToJa ;Matrícula: 80015616 ;função:20agri-
cultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as 
necessidades da Gerência de Tecnologia da informação.Elemento de des-
pesa/ Valor: 339030/39 /r$ 4.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Pra-
zo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 866133
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6629/2022: BENEficiá-
rio: clEBEr EUfraSio SaMPaio; Matrícula: 57189772;função: 20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de passa-
gem e despesas com locomoção para atender as necessidades da Gerência 
de Classificação Vegetal e Identificação Florestal.Elemento de Despesa / 
Valor: 339033/ r$ 600,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de pres-
tação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaNNa 
da SilVa.

Protocolo: 865909
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6627/2022: BENEficiá-
rio: Marilia fErNaNdES dE SoUSa; Matrícula: 54187465;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, para atender as necessidades da Ulsa de Santa izabel do Pará.
Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$500,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despe-
sas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 865890
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6615/2022: BENEfici-
ário: doUGlaS Moacir caMPoS da SilVa; Matrícula: 80846037;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades da Gerência re-
gional de itaituba.Elemento de despesa / Valor: 339039 / r$3.000,00;Pra-
zo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.or-
denador de despesas: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865855
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diÁria
.

Portaria: 6618/2022 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: aca-
rá, iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa Servidor: 55588821/ faBio MaciEl fUr-
Tado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 05/10/2022 a 
07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865856
Portaria: 6613/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para cumprimen-
to de metas estipuladas pela Gerencia de trânsito nos municípios sob jurisdi-
ção desta regional de Marabá. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo, Eldorado doS caraJáS, 
iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 54193768/ TaTiaNa 
PaiVa lEÃo NUNES (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
06/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865847
Portaria: 6614/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para cumprimento 
de metas estipuladas pela Gerencia de trânsito nos municípios sob jurisdição des-
ta regional de redenção.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Maria daS Bar-
rEiraS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM 
daNTaS (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 03/10/2022 a 06/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865848
Portaria:6617/2022 Objetivo: Coordenar as fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: aca-
rá, iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl PErEira car-
doSo (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 05/10/2022 a 07/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865849
Portaria: 6619/2022 objetivo: reunião com o prefeito de agua azul 
do Norte e com o proprietário do imóvel da unidade deste município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUMÃ/Pa desti-
no: áGUa aZUl do NorTE/Pa Servidor: 5960560/ roSSllENEY alVES 
SaMPaio PalHETa (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 24/10/2022 a 
26/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865860
Portaria: 6616/2022 objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos 
artesanais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 5906865/ GUSTa-
Vo HUMBErTo SoUZa do aMaral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 
2,5 diáriaS / 12/10/2022 a 14/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 865844
Portaria: 6623/2022 Objetivo: Dar apoio na fiscalização do vazio sanitário 
para cultura da soja em 12 propriedades localizadas no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/Pa destino: MoJU/
Pa Servidor: 57234486/raiMUNdo NoNaTo MacEdo doS SaNToS (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865899
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6628/2022: BENEfici-
ário: Mario SErGio PiNHEiro PaNToJa; Matrícula: 54186852;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições 
de materiais diversos de consumo e de pronto pagamento de prestação de 
serviço de passagem e despesas com locomoção para atender as necessi-
dades da UlSa de igarapé-Miri.Elemento de despesa / Valor: 339030/33 / 
r$ 1.700,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 865895
Portaria: 6622/2022 objetivo: realizar ações educativas no stand do 
Governo do Estado/adEPará durante a fiPa 2022.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa crUZ do arari/Pa destino:BE-
lÉM/Pa Servidor: 5934204/oliVar aNToNio ValENTE riBEiro (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 17/10/2022 a 23/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865888
Portaria: 6626/2022 Objetivo: Realizar atendimento à notificação de 
suspeita de síndrome respiratória e nervosa das aves no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElTErra/Pa destino: 
MoJUi doS caMPoS/Pa Servidor: 54197888/ EdiValdo coSTa cola-
Ço (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 15/10/2022 a 
15/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865879
Portaria: 6621/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 127 
km 05 e Br 316 km 85.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SÃo fraNciSco do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU, SÃo do-
MiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 54189087/ roSiValdo SaNTa BriGida 
BorGES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 20/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865872
Portaria: 6620/2022 objetivo: auxiliar a fiscalização de Trânsito agro-
pecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: iriTUia /Pa Servidor: 54190649/ carla lorENa oli-
VEira riBEiro (aUXiliar dE caMPo) / 15,5 diáriaS / 15/10/2022 a 
30/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865864

Portaria: 6625/2022 Objetivo: Realizar ação de atendimento a notifica-
ção de doença nervosa e vigilância ativa nas propriedades circunvizinhas no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa-
rÉM/Pa destino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi al-
MEida dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 04/10/2022 
a 06/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 865906
Portaria: 6624/2022 Objetivo: Realizar a fiscalização do vazio sanitário 
para cultura da soja em 12 propriedades localizadas no município.funda-
mento legal: 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) / 4,5 di-
áriaS / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoSo.

Protocolo: 865903

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 6612/2022 – adeParÁ, 
de 19 de oUtUBro de 2022]

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente 
da área de Gestão de Pessoas, em exercício, atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Es-
tadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o disposto no art. 110, inciso i da lei N° 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o laudo Médico N° 3184126/2022 de 14/06/2022.
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o TraBa-
lHo, à servidor Giovanni ribeiro, Matrícula Nº 54187271/1, ocupante do 
cargo de provimento efetivo da adEPara de agente fiscal agropecuário, a 
partir de 13/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
TaTiaNE ViaNNa SilVa
diretora administrativo e financeira

Protocolo: 865873

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0551/2022-19.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 138, parágrafo único, inciso V da 
constituição Estadual;
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e decreto federal nº 024/2019, e no decreto Estadual nº 2.069, de 
20 de fevereiro de 2006 e legislação vigente correlacionada;
r E S o l V E:
adotar as seguintes Medidas administrativas, a contar de 19.10.2022:
i - d E S i G N a r, os empregados abaixo relacionados para atuarem 
como autoridade Homologadora, Homologadora Substituta, Pregoeiros e 
Membros de Equipe de apoio, junto aos Pregões Eletrônicos e Presenciais 
que vierem a ser utilizados pela EMaTEr- Pa.
 

dadoS do SErVidor PErfil
Nome: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

cPf: 100.924.122-20
Telefone comercial: (91) 3299-3415

Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa
cEP: 67.200-970

- autoridade
- Homologadora

Nome: PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa
cPf: 249.013.502-34

Telefone comercial: (91) 3299-3415
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Homologador
- Substituto

Nome: MarialVa SoUSa coSTa
cPf: 595.830.372-49

Telefone comercial: (91) 3299-3417
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

- Homologador
- Substituto

Nome: raiMUNdo NoNaTo BoTElHo da coSTa
cPf: 062.289.502-82

Telefone comercial: (91) 3299-3463
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Pregoeiro
- Equipe de apoio
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Nome: EdSoN UGUliNo liMa
cPf: 451.747.412-72

Telefone comercial: (91) 3299-3463
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

Pregoeiro
-Equipe de apoio

Nome: oScar SoUZa do carMo JÚNior
cPf: 815.689.832-04

Telefone comercial: (91) 3299-3465
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

Pregoeiro
-Equipe de apoio

Nome: daNiEl MaUro lEal caMPoS
cPf: 307.055.922-00

Telefone comercial: (91) 3299-3403
Endereço comercial: rodovia Br 316, Km 12, Marituba\Pa

cEP: 67.200-970

-Equipe de apoio

ii - r E V o G a r, a Portaria de nº 0867/2021, que designou os Pregoeiros 
e Membros de Equipe de apoio, para atuarem nos Pregões Eletrônicos e 
Presenciais.
MarialVa SoUSa coSTa-Presidente em exercício

Protocolo: 866348

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 081/ 2022
BENEficiário (a): PaUlo roBErTo SilVESTrE NUNES / MaTrÍcUla: 
54196655/carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii/a/MUNicÍPio: 
SaliNÓPPoliS-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPri-
MENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / Pro-
GraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPE-
Sa: 3390-30 = r$ 1.500,00 /3390-39 = r$ 1.500,00 / Valor ToTal r$ 
3.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: alaN PEriclES aMaral doS SaNToS

Protocolo: 866214
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 080/2022

BENEficiário (a): aNToNio olYNTHo PErEira da rocHa / MaTrÍcUla: 
5810566-1 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
QUaTiPUrÚ-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPri-
MENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / Pro-
GraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dES-
PESa: 3390-30 = r$ 1.500,00 / 3390-39 = r$ 1.500,00 Valor ToTal r$ 
3.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / 
ordENador dE dESPESaS: alaN PEriclES aMaral doS SaNToS

Protocolo: 866225
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 086/2022

BENEficiário (a): JEffErSoN adriaNo coSTa araÚJo / MaTrÍcUla: 
57173839-1 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍ-
Pio: PriMaVEra-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUM-
PriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 880,00 Valor ToTal r$ 880,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dES-
PESaS: alaN PEriclES aMaral doS SaNToS

Protocolo: 866235
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 085/2022

BENEficiário (a): Maria daS MErcÊS NaSciMENTo MoNTEiro / Ma-
TrÍcUla: 5044227-1 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / 
MUNicÍPio: NoVa TiMBoTEUa-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
Para cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$ 1.000,00 Valor ToTal r$ 1.000,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS: alaN PEriclES aMaral doS SaNToS

Protocolo: 866245
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 084/2022

BENEficiário (a): clETo cElla / MaTrÍcUla: 57211287-1 / carGo oU 
fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: PEiXE Boi-l / oBJETi-
Vo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊN-
cia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE METaS doS 
SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. 
aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 
2.000,00 Valor ToTal r$ 2.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS 
/ coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: alaN PEriclES 
aMaral doS SaNToS

Protocolo: 866259
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 087/2022

BENEficiário (a): ElioENai dE SoUZa MENEZES / MaTrÍcUla: 
54196800-1 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo / MU-
NicÍPio: cacHoEira do Piriá-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
Para cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$ 1.200,00 Valor ToTal r$ 1.200,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS: alaN PEriclES aMaral doS SaNToS

Protocolo: 866276

Portaria Nº086/2022, Beneficiário: Fernando Augusto Figueiredo 
araújo/ Matrícula: 57175810/cargo ou função: Ext. rural i/ Município: 
Bom Jesus do Tocantins/objetivo: realizar despesas de pronto pagamento, 
para atender necessidades do Escritório local de Bom Jesus do Tocantins/
Programa: 1491/Projeto atividade:8711/foNTE:0101/Elemento de 
despesa: 339030=r$ 1.000,00/339039=r$ 1.000,00 Valor Total r$ 
2.000,00/Prazo para aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador 
de despesas: carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1342516.

Protocolo: 866329
Portaria Nº088/2022, Beneficiário: Queliane Lima da Silva Pessoa/ 
Matrícula: 57212837/cargo ou função: Ext. rural ii/ Município: abel 
figueiredo/objetivo: realizar despesas de pronto pagamento, para 
atender necessidades do Escritório local de abel figueiredo/Programa: 
1491/Projeto atividade:8711/foNTE:0101/Elemento de despesa: 
339030=r$ 1.000,00/Valor Total r$ 1.000,00/Prazo para aplicação:30 
dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo 
Soares rodrigues. PaE 2022/1342640.

Protocolo: 866334
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 025/2022

BENEficiário – raiMUNdo NUNES dE alMEida
MaTrÍcUla- 3171841/fUNÇÃo- EXT. rUral i – cH.local
MUNicÍPio- caPiTÃo PoÇo.
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2022 do EScriTÓrio 
local dE caPiTÃo PoÇo.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB /coMProVa-
ÇÃo-15 diaS aPÓS o PraZo
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 2.000,00
Valor ToTal- r$ = 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 865822
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 026/2022

BENEficiário- clEYToN JErdaN dE liMa daMaScENo
MaTrÍcUla-57176611/fUNÇÃo-EXT. rUral i – cHEfE local
MUNicÍPio- iPiXUNa do Para
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2022 do EScriTÓrio 
local dE iPiXUNa do Para.
PraZo dE aPlicaÇÃo- 30 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB./coMProVa-
ÇÃo-15 diaS o PraZo
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 1.500,00; 339039 = 500,00
Valor ToTal- 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 865825
Portaria Nº081/2022, Beneficiário: Edynando Fagério dos Santos 
lima/ Matrícula: 57224268-1/cargo ou função: Ext. rural i / Município: 
Palestina do Pará/objetivo: Suprimento de fundos para realizar despesas 
de pronto pagamento, para atender necessidades do Escritório local de 
Palestina do Pará/Programa: 1491/Projeto atividade:8711/foNTE:00101/
Elemento de despesa:339030=r$ 1.100,00/339039=r$400,00 Valor 
Total r$ 1.500,00/Prazo para aplicação:30 dias/comprovação: 15 
dias/ordenador de despesas:carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 
2022/1326482.

Protocolo: 865815
Portaria Nº083/2022, Beneficiário: Marilene Souza Rocha/ Matrícula: 
4011384-1/cargo ou função: auxiliar de administração / Município: 
rondon do Pará/objetivo: realizar despesas de pronto pagamento, com 
manutenção na estrutura hidráulica do imóvel da EMaTEr/Pa, e ações 
de aTEr do Escritório de rondon do Pará. /Programa: 1491/Projeto 
atividade:8711/foNTE:0261/Elemento de despesa: 339039=r$4.500,00 
Valor Total r$ 4.500,00/Prazo para aplicação:30 dias/comprovação: 15 
dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 
2022/1327138.

Protocolo: 865816
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 027/2022

BENEficiário- WErToN MErNdES PEdroSa
MaTrÍcUla- 57200344/fUNÇÃo-EXT. rUral ii – cH.local iNTEriNo
MUNicÍPio- UliaNoPoliS – l.
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2022 do EScriTÓrio 
local dE UliaNoPoliS.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB /coMProVa-
ÇÃo-15 diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 1.500,00
Valor ToTal- 1.500,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 865827
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 028/2022

BENEficiário- PaUlo SYdNEi dE oliVEira ViEira
MaTrÍcUla-5846129/fUNÇÃo-EXT. rUal ii – cH. local
MUNicÍPio- aUrora do Pará
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2022 do EScriTÓrio 
local dE aUrora do Pará.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB/coMProVaÇÃo-15 
diaS o PraZo
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 2.000,00
Valor ToTal- r$ = 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 865828
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Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 029/2022
BENEficiário- HENriQUE JoSÉ fErro criSTo
MaTrÍcUla-5035880/fUNÇÃo-EXT. rUral i – cH.local
MUNicÍPio- iriTUia – l.
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2022 do EScriTÓrio 
local dE iriTUia.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB /coMProVa-
ÇÃo-15 diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 2.000,00
Valor ToTal- 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 865829
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 030/2022

BENEficiário- SidNEY iVaN VEraS dE aGUiar
MaTrÍcUla-57210829/fUNÇÃo-EXT. rUral i – cHEfE local
MUNicÍPio- ParaGoMiNaS
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2022 do EScriTÓrio 
local dE ParaGoMiNaS.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB/coMProVaÇÃo-15 
diaS o PraZo
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 1.000,00; 339039 = 1.000,00
Valor ToTal- 2.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 865830
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 031/2022

BENEficiário- raiMUNdo NoNaTo da coSTa SalaZar
MaTrÍcUla-572127561/fUNÇÃo-EXT. rUral ii – cHEfE local
MUNicÍPio- doM EliSEU
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2022 do EScriTÓrio 
local dE doM EliSEU.
PraZo dE aPlicaÇÃo-30 diaS aPÓS EMiSSÃo da oB/coMProVaÇÃo-15 
diaS o PraZo
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 1.500,00; 339039 = 500,00
Valor ToTal- 2.000,00
ordENador dE dESP. – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 865831
Portaria Nº077/2022, Beneficiário: Francisco Flávio Vidal/ Matrícula: 
57212866/cargo ou função: Ext. rural ii / Município: Piçarra/objetivo: 
Suprimento de fundos para realizar despesas de pronto pagamento, para 
atender as necessidades do Escritório local de Piçarra/Programa: 1491/
Projeto atividade:8711/foNTE:0101/Elemento de despesa:339039=r$ 
4.000,00 Valor Total r$ 4.000,00/Prazo para aplicação:30 dias/
comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares 
rodrigues. PaE 2022/1324554.

Protocolo: 865806
Portaria Nº078/2022, Beneficiário: William Ghisolfi Veloso/ Matrícula: 
57216444/1/cargo ou função: Ext. rural ii / Município: Jacundá/objetivo: 
Suprimento de fundos para realizar despesas de pronto pagamento, para 
atender as necessidades do Escritório local de Jacundá/Programa: 1491/
Projeto atividade:8711/foNTE:0101/Elemento de despesa:339030=r$ 
500,00/339039=r$ 500,00 Valor Total r$ 1.000,00/Prazo para 
aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos 
Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1325281.

Protocolo: 865807
Portaria Nº079/2022, Beneficiário: Domingos Helson Coelho Cézar/ 
Matrícula: 57212712/1/cargo ou função: Ext. rural ii / Município: São 
Geraldo do araguaia/objetivo: Suprimento de fundos para realizar 
despesas de pronto pagamento, para atender necessidades do Escritório 
local de São Geraldo do araguaia/Programa: 1491/Projeto atividade:8711/
foNTE:0101/Elemento de despesa:339030=r$ 800,00/339039=r$ 
200,00 Valor Total r$ 1.000,00/Prazo para aplicação:30 dias/comprovação: 
15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 
2022/1326475.

Protocolo: 865809
Portaria Nº080/2022, Beneficiário: Ailton Souza Silveira/ 
Matrícula:55585964/cargo ou função: Ext. rural i/ Município:Parauapebas/
objetivo: realizar despesas de pronto pagamento, com manutenção básica 
na estrutura de segurança do imóvel da EMaTEr/Pa e ações de aTEr do 
Escritório local de Parauapebas/Programa: 1491/Projeto atividade:8711/
foNTE:0101/339039=r$ 3.000,00 /Valor Total r$ 3.000,00 /Prazo para 
aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas:carlos 
Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1326478.

Protocolo: 865810

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº248/2022;BENEficiário:PaUlo aUGUSTo 
loBaTo da SilVa ,MaTricUla:5533953;fUNÇÃo:dirETor TÉcNico;oB-
JETiVo:coM oBJETiVo dE iNTErcÂMBio TÉcNico coM ViSTaS Para 
PlaNEJaMENTo  iNSTiTUcioNal;Nº dE diáriaS:3 e ½(TrÊS E MEia);PE-
rÍodo:25 à 28.10.2022:dESTiNo:BElo HoriZoNTE ;ordENador dE 
dESPESa:MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 866314

Portaria de diÁria Nº247/2022;BENEficiário:MoiSES dE SoU-
Za PaiVa JUNior ,MaTricUla :55208353;fUNÇÃo:aUX. adMiNiSTraTi-
Vo;oBJETiVo:a ViaGEM SErá rEaliZada TaMBÉM dUraNTE o fiNal dE 
SEMaNa EM VirTUdE daS loNGaS diiSTaNciaS ENTrE o EScriTÓrio 
cENTral, local dE ParTida doS MoVEiS< E oS EScriTÓrioS rEGio-
NaiS E locaiS QUE SErÃo aTENdidoS;Nº dE diáriaS:8 e ½(oiTo E 
MEia);PErÍodo:19 à 27.10.2022:dESTiNo:TUcUrUi,MEdicilÃNdia, 
iTaiTUBa, SaNTarÉM, MoNTE alEGrE, rUrÓPoliS,NoVo rEParTiMEN-
To;ordENador dE dESPESa:MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 866167
Portaria N° 037/2022

NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0101006357–rEcUrSo TESoUro
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: 08/11 a 11/11/2022.
MaTrÍcUla: 57210193 /BENEficiário: JoSÉ EdNaldo MaToS PErEira
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: cUrSo BaSico dE MaNEJo da laVaoUra do cacaU E aPli-
caÇÃo da TÉcNica dE ENXErTia.
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 866135
Portaria N° 038/2022

NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0101006357–rEcUrSo TESoUro
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: 08/11 a 11/11/2022.
MaTrÍcUla: 55585977/1 /BENEficiário: JoSÉ fErrEira diaS
carGo: EXTENSioNiSTa rUral i
oBJETiVo: cUrSo BaSico dE MaNEJo da laVaoUra do cacaU E aPli-
caÇÃo da TÉcNica dE ENXErTia.
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 866138
Portaria N° 039/2022

NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0101006357–rEcUrSo TESoUro
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: 08/11 a 11/11/2022.
MaTrÍcUla: 5905836/2 /BENEficiário: rafaEl riBEiro dE MoraiS
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: cUrSo BaSico dE MaNEJo da laVaoUra do cacaU E aPli-
caÇÃo da TÉcNica dE ENXErTia.
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 866141
Portaria de diÁria Nº245/2022;BENEficiária:criSTiaNE foN-
SEca coSTa corrÊa ,MaTricUla:57211170;fUNÇÃo:MÉdica VETEri-
Nária;oBJETiVo:rEaliZar iNTErcÂMBio coM a EMaTEr-MG aoS Tra-
BalHooS do GT ProaTEr 2023;Nº dE diáriaS:3 e ½(TrÊS E MEia);PE-
rÍodo:25 à 28.10.2022:dESTiNo:BElo HoriZoNTE ;ordENador dE 
dESPESa : MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 866102
Portaria N° 40/2022

NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0101006357–rEcUrSo TESoUro
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: 08/11 a 11/11/2022.
MaTrÍcUla: 97571319 /BENEficiário: JoSiE HElEN oliVEira fErrEira
carGo: EXTENSioNiSTa rUral i
oBJETiVo: cUrSo BaSico dE MaNEJo da laVaoUra do cacaU E aPli-
caÇÃo da TÉcNica dE ENXErTia.
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 866142
Portaria de diÁria Nº246/2022;BENEficiária:MicHEli GoNÇalVES 
diaS ,MaTricUla :57216967;fUNÇÃo:EXT. rUral i;oBJETiVo:iNTErcÂM-
Bio TÉcNico coM ViSTaS Para o PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal;Nº dE 
diáriaS:3 e ½(TrÊS E MEia) ;PErÍodo:25 à 28.10.2022:dESTiNo:BElo 
HoriZoNTE-MG ;ordENador dE dESPESa:MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 866144
Portaria N° 041/2022

NÚMEro dE diáriaS: 3,5 diáriaS
foNTE: 0101006357–rEcUrSo TESoUro
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: 08/11 a 11/11/2022.
MaTrÍcUla: 54196329 /BENEficiário: Mario GoMES da SilVa
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: cUrSo BaSico dE MaNEJo da laVaoUra do cacaU E aPli-
caÇÃo da TÉcNica dE ENXErTia.
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 866145
Portaria N° 042/2022

NÚMEro dE diáriaS: 2,5 diáriaS
foNTE: 0101006357–rEcUrSo TESoUro
oriGEM: SÃo fEliX do XiNGU/ dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 24/10 a 26/10/2022.
MaTrÍcUla: 5905836/2 /BENEficiário: rafaEl riBEiro dE MoraiS
carGo: EXTENSioNiSTa rUral ii
oBJETiVo: TraNSPorTar MaTEriaiS E EQUiPaMENToS do rEGioNal 
coNcEiÇÃo do araGUaia Para o EScriTÓrio cENTral
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 866151
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 99/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidores rafaela Veloso Matos Nascimento, matrícu-
la 5947400/1 como fiscal e Leandro José Monteiro Ribeiro, matrícula Nº 
80845866/1, como suplente de fiscal, do contrato para aquisição de Cra-
chás em PVc original, com cordão personalizado e Porta crachá em PVc 
(artes a ser encaminhada a empresa vencedora), a fim de atender as ne-
cessidades de identificação dos servidores desta CEASA/PA). firmado com 
a empresa SiMETria SolUcoES iNTEGradaS lTda, a contar de 07 de 
outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 19 de outubro de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 866336

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 32
Exercício: 2022
Processo 2022/960208
objeto: contratação de aquisição de crachás em PVc original, com cor-
dão personalizado e Porta crachá em PVc (artes a ser encaminhada a 
empresa vencedora), a fim de atender as necessidades de identificação dos 
servidores desta cEaSa/Pa).
fundamento legal: lei n° 13.303/2016 e de maneira complementar a lei 
federal nº 8.666/93, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
Valor Total: r$ 1.560,00
data da assinatura: 07/10/2022
Vigência: 07/10/2022 a 06/10/2023
orçamento: Unidade orçamentária: 58201; fonte do recurso: 0261; Pro-
grama: 1297 - Manutenção da Gestão; PTrES: 588338 - operacionalização 
das ações administrativas; Natureza de despesa: 33.90.30- Material de 
consumo
contratada: SiMETria SolUcoES iNTEGradaS lTda - cNPJ: 
27.397.273/0001-78
Endereço: av. Perimetral, s/n; cEP: 66.075-750 – Guamá – Belém/Pa
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 866332

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 2618/2022 - GaB/seMas 
18 de oUtUBro de 2022.

Objetivo: Participar da “Oficina de trabalho sobre regularização ambiental 
em assentamentos da reforma agrária no Estado do Pará” com o institu-
to Nacional de colonização e reforma agrária (Sede/Brasília) e o Serviço 
florestal Brasileiro.
origem: Paragominas/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 17/10/2022 à 20/10/2022 – 03 e ½ diárias.

Servidores:
-57215510/1–EliaNE fraNciSca dE alMEida– (Tecnico Em Gestao de 
Meio ambiente)
-5914632/2-EdSoN ViTor SaBaT cardoSo JUNior-(Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 865267

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02624/2022-GaB/seMas, de 18.10.2022
Servidor: ErNildo cESar da SilVa SErafiM
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 57214856/1
i – dESiGNar, o servidor para responder pela Gerência de Projetos in-
dustriais - GEiNd, durante o impedimento do titular Mario SErGio doS 
SaNToS NaSciMENTo, matrícula nº 5109558/2, de férias no período de 
03/11/2022 a 02/12/2022
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 865824
Portaria Nº 02615/2022-GaB/seMas, de 18.10.2022

Servidora: adriEllE Baia rodriGUES
cargo: Gerente
Matrícula: 57230542/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria de fiscaliza-
ção ambiental - cofiSc, durante o impedimento do titular ToBiaS BraN-
cHEr, matrícula nº 57234497/1, no período de 17/10/2022 a 31/10/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 865823

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 02622/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE 
n° 2022/1164494 – SEMaS/Pa, anexo sequencial 41;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do contrato nº 070/2022- SEMaS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa STar coMÉrcio dE aliMEN-
ToS lTda (cNPJ 23.146.066/0001-90), os servidores cEli araUJo do 
NASCIMENTO, matrícula nº 5467497/5, como fiscal Titular e JOSÉ CRIS-
TOVÃO MOURÃO NORONHA, matrícula nº 3252930/1 como fiscal Suplente, 
a contar da data da assinatura do contrato em 13 de outubro de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 19 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 866027

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 004/2022 - seMas/Pa

coNtrato: 003/2019 - seMas/Pa
Processo Pae 2020/129657 - seMas/Pa

objeto:  o presente Termo tem por objeto o acréscimo de 14,39% (com 
base no Índice de Serviços de Telecomunicações - iST - acumulado nos 
últimos 12 meses (março/2021 a fevereiro/2022) ao contrato nº003/2019 
– SEMaS, no importe de r$ 11.648,69 (onze mil, seiscentos e oitenta e 
quatro reais e sessenta e nove centavos), perfazendo o valor global do 
contrato em r$ 92.884,69 (Noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e qua-
tro reais e sessenta e nove centavos).
assinatura: 18/10/2022
dotação orçamentária: Unidade: 27102; Gestão: 00001; PTrES: 278338; 
foNTE: 0116-fEMa; Elemento: 339039; P.i. 4120008338c; ação: 183702
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contratado SETTE ENGENHaria E arQUiTETUra lTda – EPP cNPJ 
(21.399.173/0001-02).
Endereço: avenida dr. freitas, nº 1660, cEP: 66.087-810, Bairro: Pedreira, 
cidade Belém/Pa.
ordenador: JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 866111

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 038/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda – coNSUlTrE, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJETo: contratação da Empresa coNSUlToria E TrEiNaMENTo 
lTda – coNSUlTrE referente à participação de 20 (Vinte) servidores desta 
SEMaS, sendo 13 pagantes e 7 (sete) cortesias, no curso “Semana Nacio-
nal de licitações e contratos (SNlc)”, que ocorrerá no período de 28/11 a 
02/12/2022, em foz do iguaçu/Pr.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, in-
ciso Vi da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores mo-
dificações, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo nº 
2022/1030628 de 12 de agosto de 2022, considerando o valor para con-
tratação.
Valor ESTiMado: r$ 59.670,00 (cinquenta e nove mil, seissentos e se-
tenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
UNidadE: 27101; GESTÃo: 00001; PTrES: 278772; foNTE: 0306005952 
– SUPEráViT ProGESTÃo; ElEMENTo: 339039; PlaNo iNTErNo: 
2100008772c; aÇÃo: 250662
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 866223

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 038/2022 para contratação 
de Valor: r$ 59.670,00 (cinquenta e nove mil e seissentos e setenta reais).
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 866234

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo: 03/2022
coNVÊNio: s/ Nº 2020 seMas/ eMBraPa/ FUNarBe

Processo: Pae 2020/617709 - seMas/Pa
Partes: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS/
Pa (concedente); Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária, por inter-
médio da Unidade Embrapa amazônia oriental (cNPJ 00.348.003/0128-
01, convenente); e a fundação arthur Bernardes – fUNarBE (cNPJ 
20.320.503.0001/51).
Justificativa: Prorrogação de vigência.
Vigência: 16/10/2022 a 15/10/2023
assinatura: 14/10/2022
foro: comarca de Belém, Estado do Pará
ordenadores responsáveis: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretá-
rio de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade; Walkymário de Pau-
lo lemos, chefe Geral da EMBraPa; rodrigo Gava, diretor-Presidente da 
fUNarBE.

Protocolo: 866330

diÁria
.

Portaria Nº 2620/2022 - GaB/seMas 
18 de oUtUBro de 2022.

objetivo: Participar representando a SEMaS no “fórum de Pesca e aquicul-
tura: a pesca e a aquicultura do Marajó como fator de desenvolvimento e 
segurança alimentar” e conduzir palestra sobre legislação ambiental apli-
cada à Piscicultura”, a convite da EMaTEr-Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Bagre/Pa.
Período: 20/10/2022 à 24/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
– 5905021/2 – ValEria aMaral doS SaNToS – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5963651/1 – MaUricio WilliaNS dE liMa – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 865435
Portaria Nº 2582/2022 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar do Workshop “onde estamos e para onde vamos: cons-
truindo uma agenda estratégica de implementação do código florestal”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rio de Janeiro/rJ
Período: 24/10 a 26/10/2022 – 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: 865486
Portaria Nº 2125/2022 - GaB/seMas 

09 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participação no curso “completo de contratos administrativos 
para formação e atualização de Gestores e fiscais”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 23/10 a 28/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidora:
-55588165/4 - MaiTÊ aZEVEdo BarBoSa SaUMa – (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 850917
Portaria Nº 2352/2022 - GaB/seMas 

26 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participação no curso “completo de contratos administrativos 
para formação e atualização de Gestores e fiscais”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP.
Período: 23/10/2022 á 28/10/2022 – 05,½ diárias.
Servidor:
- 5938940/3 - EMaNUEl lUcaS PErEira liMa- (chefe de Gabinete)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 857681
Portaria Nº 2505/2022 - GaB/seMas 

06 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Visitas técnicas para avaliação ambiental dos empreendimentos 
durlicouros ind. e com. de couros, Exp. E importação ltda., araguaia in-
dústria de Óleos e Proteínas S.A, Laminadora Boaretto LTDA, beneficiados 
pelo Governo do Estado junto ao Grupo de acompanhamento de Projetos 
incentivados (GaPi).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Xinguara e Breu Branco/Pa(Via Marabá/Pa)
Período: 22/10 a 28/10/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidora:
- 5141818/1 - caSSilda do Socorro diaS dE MoraES – (Engenheiro 
Químico)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 862082
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Portaria Nº 2564/2022 - GaB/seMas 
11 de oUtUBro de 2022.

objetivo: Participar do curso de aperfeiçoamento intulado - introdução ao 
Monitoramento da Qualidade do ar.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São Paulo/SP.
Período: 24/10/2022 à 28/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidora:
– 6403515/ 2 – TaUaNY MarTiNS ViEira – (GErENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863331
Portaria Nº 2580/2022 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Capacitação técnica, instalação e configuração de estações mete-
orológicas que compõem a rede estadual de monitoramento meteorológico.
origem: Belém/Pa
destino: curuça/Pa
Período: 24/10 a 29/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 54189464/2 - GlaUcio ilaN oliVEira PiNTo da SilVa TorrES – (Téc-
nico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5903156/3 - daVid NoGUEira doS SaNToS – (Gerente)
- 57234142/1 - aNToNio JoSE da SilVa SoUSa - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 863688
Portaria Nº 2608/2022 - GaB/seMas 

17 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica na área de implantação da Ponte sobre o rio alto 
acará, bem como nas áreas de apoio das obras.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Tailândia/Pa e acará/Pa.
Período: 25/10/2022 à 26/10/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
– 5936232/2 – lEla caroliNE araNTES MESQUiTa – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5963792/ 2 – aNa BEaTriZ MENdES aMaral raMoS – (coordenadora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 865128
Portaria Nº 2614/2022 - GaB/seMas 

18 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participar da “Oficina de trabalho sobre regularização ambiental 
em assentamentos da reforma agrária no Estado do Pará” com o institu-
to Nacional de colonização e reforma agrária (Sede/Brasília) e o Serviço 
florestal Brasileiro.
origem: redenção/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 17/10/2022 à 21/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
– 5960656/ 1 – adriaNa da SilVa SalES – (coordENadora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 865181
Portaria Nº 2612/2022 - GaB/seMas 

18 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria carvoeira, para subsidiar a 
análise técnica para emissão de licença de operação dos empreendimen-
tos vistoriados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Nova ipixuna/Goianésia do Pará
Período: 17/11 a 19/11/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 57227646/4 - MicHEllE Maria corrEa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 54189442/2 - roSiaNE da SilVa SoUZa - (Técnico Em Gestão de agro-
pecuária)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 865199
Portaria Nº 2623/2022 - GaB/seMas 

18 de oUtUBro de 2022.
objetivo: como complementação, referente a PorTaria Nº 2363/2022-
GaB/SEMaS de 26/09/2022, publicada no doE nº 35.147 do dia 
11/10/2022.

fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 20/10/2022 – 01 diária
Servidores:
– 5954876/1 – TadEU SoUZa PErEira – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 5954958/1 – faBrÍcio SiMÕES corrEa – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 57194236/1 – MicHEl roBSoN dE SoUZa NaZarÉ – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 865773
Portaria Nº 2633/2022 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica para acompanhamento de simulado de emergên-
cia ambiental, com o cenário de “Vazamento de Óleo”, sob responsabilida-
de da empresa alunorte.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 21/11 a 21/11/2022 –½ diária.
Servidores:
-57228402/ 2- flaViaNo roBErTo ViEira NETo - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
-54186252/ 2- fraNciSco lÚcio BarBoSa QUarESMa - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
-54191335/ 2- iVaN roBErTo SaNToS araÚJo - (Técnico Em Gestão de 
infraestrutura)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 865971

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de diÁria
Portaria Nº 760 de 17/10/2022, PUBLicada No doe Nº 35.155 
No dia 19/10/2022, ProTocolo Nº 865526, rEfErENTE ao NÚMEro 
do ProcESSo.
oNde se LÊ: 2022/1284882
Leia-se: 2022/1285020
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 865982

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 13/2022
a presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-
de-obra de vigilância patrimonial armada para atendimento às demandas 
do IDEFLOR-Bio, conforme especificação no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital.
Entrega do Edital: 20/10/2022
responsável pelo certame: rosiane andrade Terra
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 03/11/2022
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson

Protocolo: 866035

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 765 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de altamira-Pa, de 31/10 a 04/11/2022:

servidor objetivo

Weliton carlos ramalho, matrícula nº 5923530, 
ocupante do cargo de Motorista. Transporte de insumos até a sede do Escritório regional Xingu.
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ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1307836 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 766 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípio de acará-Pa, no dia 31/10/2022:

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 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/1291532 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 767 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Jaramacaru e Óbidos-Pa, de 03 a 11/10/2022:

servidor objetivo
ronaldison antonio de oliveira farias, matrícula 

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

ii - conceder 8,5 (oito e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1232625 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 769 de 18 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.
realizar Monitoramento dos Viveiros do assentamento agroextrativista.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 2022/1306282 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 770 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Marituba-Pa, no dia 27/10/2022:

servidor objetivo
ivan José dos Santos, matrícula nº 5949038, 

ocupante do cargo de Gerente.

Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das fragilidades 
e potencialidades do rEViS, para readequação do plano operacional de 

educação ambiental da referida Uc. comunidade Ponta Negra.

Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula nº 
8001272, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.
Eva de fatima Grelo da Silva, matrícula nº 

80845290, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/1295688 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 771 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Benevides-Pa, no dia 20/10/2022:

servidor objetivo

ivan José dos Santos, matrícula nº 5949038, 
ocupante do cargo de Gerente.

Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das fragilidades 
e potencialidades do rEViS, para readequação do plano operacional de 

educação ambiental da referida Uc. comunidade Santo amaro.

Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula nº 
8001272, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

Eva de fatima Grelo da Silva, matrícula nº 
80845290, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/1295560 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 773 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas-Pa, de 07 a 11/11/2022:

servidor objetivo

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
ocupante do cargo de Motorista. Entrega de insumos para produção de mudas.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1311163 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 774 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de altamira-Pa, de 17 a 21/10/2022:

servidor objetivo

Weliton carlos ramalho, matrícula nº 5923530, 
ocupante do cargo de Motorista. Transporte de insumos até a sede do Escritório regional Xingu.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1307662 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 775 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Marituba-Pa, no dia 01/11/2022:

servidor objetivo
ivan José dos Santos, matrícula nº 5949038, 

ocupante do cargo de Gerente.

Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das fragilidades 
e potencialidades do rEViS, para readequação do plano operacional de 

educação ambiental da referida Uc.

Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula nº 
8001272, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.
Eva de fatima Grelo da Silva, matrícula nº 

80845290, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2022/1295721 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 776 de 18 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de Vitória do Xingu-Pa, de 24 a 28/10/2022:

servidor objetivo
roseline Barbosa Bragatto, matrícula nº 

5921264, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão ambiental.

Visita para monitoramento e orientação técnica para nutrição de 
plantas em Saf’s nas comunidades do ramal dos côcos da Baixada, do 

Jacarezinho e dos araras.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a servidora acima, conforme 
o processo nº 2022/1311237 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 865976
eXtrato do coNtrato N° 21/2020

ParTES: idEflor-Bio e PaUlo SÉrGio SilVa dE SoUZa.
oBJETo: Este Termo de contrato tem como objeto locação do imóvel 
situado na Travessa São Pedro S/N, Vila de algodoal, ilha de Maiandeua, 
cidade de Maracanã, Pará, para abrigar as instalações do Escritório regional 
do idEflor-Bio no Município de Maracanã.
Valor: r$ 12.000,00 (doze mil reais);
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte – 0101, 0316; Natureza da despesa – 
33.90.36; PTrES – 8338.
aSSiNaTUra: 18/10/2022.
ViGÊNcia: 19/10/2022 à 18/04/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
locaTário
PaUlo SÉrGio SilVa dE SoUZa 
locador

Protocolo: 866383
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..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 106/2022/ccV/GaBsec/seGUP
Dispõe sobre designação de Fiscal e Suplente para acompanhar e fiscalizar 
a execução do instrumento.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, nomeado 
pelo Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Esta-
do n° 33.774, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos convênios e congêneres firmados pela Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da 
legalidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido nos artigos 67 e 116 da lei fede-
ral nº 8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamen-
to e a fiscalização dos contratos administrativos; e que aplica-se, no que 
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da administração; e
coNSidEraNdo o previsto no decreto federal nº 6.170, de 25 de julho de 
2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos 
da União mediante convênios e contratos de repasse; e
coNSidEraNdo o previsto na PorTaria interministerial nº 424, de 
30 de dezembro de 2016 que estabelece as normas para execução do 
estabelecido no decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe 
sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante 
convênios e contratos de repasse; e
coNSidEraNdo a celebração do acordo dE cooPEraÇÃo TÉcNica N° 
002/2022/ccV/SEGUP/Pa, celebrado junto ao MUNiciPio dE ParaGoMiNaS, 
oriundo do Processo Eletrônico n.º 2022/1207643, cujo objeto prevê 
a conjugação de esforços para fins de Implementação da Central de 
atendimento e despacho - cad 190/193 integrado ao Sistema de 
Videomonitoramento do município de Paragominas; que
rESolVE:
art. 1°. designar o servidor TEN cEl PM rodriGo ocTaVio SaldaNHa lEiTE, 
Matrícula Funcional: 5773776-2, como titular para acompanhar e fiscalizar a 
execução do acordo dE cooPEraÇÃo TÉcNica n° 002/2022/ccV/SEGUP;
art. 2°. designar o servidor cB PM MaUricio MENdES dE 
oliVEira, Matrícula funcional: 64014321-1, para atuar como suplente e 
em substituição ao titular nos casos de ausência, impedimentos e 
afastamentos legais.
Art. 3°. Caberá ao fiscal as seguintes atribuições:
a) acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
pactuadas no referido instrumentosob sua gestão;
b) monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a 
vigência do instrumento;
c) observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
d) comunicar à autoridade competente, com antecedência, a data de 
expiração da vigência do ajuste, nos casos de eventual necessidade de 
prorrogação;
e) elaborar relatórios, laudos e pareceres das atividades de fiscalização 
técnica da execução do instrumento;
f) anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do convênio;
g) registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do convênio; e
h) propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do convênio, a 
aplicação de sanções de acordo com as regras estabelecidas no convênioou 
congênere.
art. 4º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida 
PORTARIA específica para este fim.
art. 5º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 19 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social.

Protocolo: 866096
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1849/2022-saGa Belém, 19 de outubro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: PorTaria nº 1776/2022-SaGa de 30.09.2022 publicado 
no doE n° 35.140de 04.10.2022, que concedeu férias á servidora JUliaNa 
aUGUSTa da crUZ adriao, coordenador de controle de Qualidade, 
Mf 5922542/5, 2021/2022, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022.
r E S o l V E: designar a servidora BEaTriZ riBEiro rUffEil, Mf: 
5931676/2, para responder pelo cargo de coordenador de controle de 
Qualidade, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 866192
Portaria Nº 1848/2022-saGa Belém, 19 de outubro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: PorTaria nº 1776/2022-SaGa de 30.09.2022 publicado 
no doE n° 35.140de 04.10.2022, que concedeu férias ao servidor lUiZ 

fEliPE lEiTE SilVa, coordenador de Projetos e capitação de recursos, 
Mf 5897876/1, 2021/2022, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022.
r E S o l V E:  designar a servidora GaBriEllE MacEdo laMEira, Mf: 
7008477/2, para responder pelo cargo de coordenador de Projetos e 
capitação de recursos, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 866186
.

errata
.

errata da Portaria Nº 1834/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.153, publicada em 18.10.2022
oNde LÊ: ProcESSo: 2022/1241922
Leia-se: ProcESSo: 2022/1249149
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 866307
Portaria Nº 1845/2022-saGa, 18.10.2022, doe n° 
35.155 de 19.10.2022.
adEMir doS SaNToS, Mf 3156320/1
onde se lê: 05/12 a 04/01/2023
Leia-se: 05/12 a 03/01/2023
criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf - 5678382/5
onde se lê: 01/12 a 0/12/2022
Leia-se: 01/12 a 30/12/2022
WaNESSa loBaTo coSTa BraNdÃo, Mf - 5945213/3
onde se lê: Mf - 5945213/3
Leia-se: Mf - 5888789/3

Protocolo: 865999
errata da PUBLicaÇÃo No doe N° 35.042 de 12/07/2022. Pro-
tocolo Nº 827015.
onde se lê: Objeto: Reajuste de preço, com base no índice financeiro - Ín-
dice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc, previsto no Parágrago Úni-
co da cláusula Quarta do contrato, ao valor mensal, ao qual será acrescido 
11,897350% (onze mil, oitocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta 
milionézimos) passando o valor mensal de r$ 7.739,13 (sete mil, setecen-
tos e trinta e nove reais e treze centavos), para o valor de r$ 8.659,88 ( 
oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), e 
passando o valor globla de r$ 92.869,56 (noventa e dois mil, oitocentos 
e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) para r$ 100.235,56 
(cem mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Valor Global: r$ 100.235,56 (cem mil, duzentos e trinta e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos).
Leia-se: Objeto: Reajuste de preço, com base no índice financeiro - Índice Nacional 
de Preços ao consumidor - iNPc, previsto no Parágrago Único da cláusula Quarta do 
contrato, ao valor mensal, ao qual será acrescido 11,897350% (onze mil, oitocentos 
e noventa mil, trezentos e cinquenta milionézimos) passando o valor mensal de r$ 
7.739,13 (sete mil, setecentos e trinta e nove reais e treze centavos), para o valor 
de r$ 8.659,88 ( oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito cen-
tavos), e passando o valor globla de r$ 92.869,56 (noventa e dois mil, oitocentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) para r$ 103.763,88 (cento e três 
mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos).
Valor Global: r$ 103.763,88 (cento e três mil, setecentos e sessenta e três 
reais e oitenta e oito centavos).

Protocolo: 866379
.

coNtrato
.

contrato nº 36/2022-FisP
Vigência: 19/10/2022 à 18/10/2023, Processo nº 2022/476771. obje-
to: aquisição de 39 (trinta e nove) unidades de aparelhos de TElEViSorES 
60 PolEGadaS 4K, para atender às necessidades da Policia Militar do Es-
tado do Pará. Valor total: r$ 130.393,77 (cento e trinta mil, trezentos e 
noventa e três reais e setenta e sete centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 44.101.06.181.1502.7559
Natureza da despesa: 449051
fonte de recursos: 0141,0123 e 0341.
contratado: BrUNo doS SaNToS liMa, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 45.461.989/0001-79. rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES -diretora e 
ordenadora de despesa do fiSP.

Protocolo: 866195
coNtrato adMiNistratiVo Nº 015/2022-FesPds/seGUP/Pa
Processo nº 2021/426826.
Exercício: 2022.
origem: decorre do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 014/2022-fESPdS/SEGUP/Pa
objeto: tem como objeto a contratação de empresa especializada na ela-
boração de Perfil Profissiográfico; Mapeamento de Competências dos se-
tores que compõem a Polícia civil do Estado do Pará e das competências 
individuais dos servidores; e proposta de indicadores para avaliação de de-
sempenho na Polícia civil do Estado do Pará (PcPa), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 252/2022-coNJUr e 
329/2022-coNJUr.
data de assinatura: 19/10/2022.
Vigência: 19/10/2022 à 18/10/2023.
Valor global: r$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).
Programação orçamentaria: fonte: 0177 (Tesouro), 0377 (recurso Pró-
prio-Seperávit); Programa de Trabalho: 06181150289400000; Natureza 
de despesa: 333903951.
contratada: alBErTo aNToNio alVES dE oliVEira GraNaTo.
cNPJ: 08.202.383/0001-92.
Endereço: avenida Paulista, nº 726, 13º andar, conjunto 1303, Bairro: 
Bela Vista, cEP: 01310-100, São Paulo/SP.
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 866290
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aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por loTE, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresas especializadas para prestação dos ser-
viços de liMPEZa, dESiNfEcÇÃo E HiGiENiZaÇÃo dE caiXa d’áGUa E 
ciSTErNaS, coNTrolE dE VETorES E PraGaS UrBaNaS e dESENTUPi-
MENTo, liMPEZa E rETirada dE rESÍdUoS SÓlidoS dE foSSa, para 
atender a Secretaria de Segurança Pública e Defesa, conforme especifica-
ções constantes no Termo de referência.
daTa da aBErTUra: 03/11/2022.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 19 de outubro de 2022.
luciana cunha da Silva
coordenadora do Núcleo de licitação/ SEGUP

Protocolo: 866088
.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

às 13:25 horas do dia 19 de outubro de 2022, após analisados e 
decididos os recursos do Pregão nº 11/2022, processo nº 2022/1022915, 
referente à aquisição de 2 (duas) unidades de veículo do tipo VaN, vi-
sando atender as demandas da Polícia Militar do Pará – PMPa, a autori-
dade competente deste fiSP, a dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, 
diretora e ordenadora de despesas do fiSP, resolve adJUdicar o objeto 
desta licitação em favor da empresa MaNUPa coMErcio EXPorTacao 
iMPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS E VEicUloS adaPTadoS lTda, cNPJ: 
03.093.776/0007-87, com o valor total de r$ 607.000,00 (seiscentos e 
sete mil reais). dPc - rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES.

Protocolo: 866210
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1835/2022-saGa
Processo: 2022/1241997
Prazo para aplicação (em dias): 15
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: cEl PM BENEdiTo ToBiaS SaBBá corrÊa
Matrícula: 5264235-1
Programa de Trabalho: 218261
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339039 - r$ 1.000,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 866355
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria nº 055/2022 - dPcPM – 
objeto: Nomear o 2º TEN rG 42788 TiaGo alEiXo NoGUEira, em 
substituição à 2º TEN PM rG 34700 GlEiciaNE MoraiS da SilVa como 
fiScal do acordo de cooperação nº 004/2021, celebrado entre a Polícia 
Militar do Pará e a Prefeitura Municipal de aurora do Pará/Pa. Belém/
Pa, 18/10/2022. cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 866112
Portaria Nº 3419/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia 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 
1260/2022-coNJUr/3, de 27 de setembro de 2022, que anexa o ofício nº 
002256/2022-PGE/GaB/PcTa, de 22 de setembro de 2022, no qual a Srª 
ana carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do contencio-
so, encaminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida 
nos autos da ação ordinária, com base no Processo Judicial nº 0801883-
22.2021.8.14.0074, ajuizada por HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo em face 
do Estado do Pará e da Banca iadES. o objeto da demanda versa readmissão 
no cfP/PMPa/2020. No feito, o Juízo concedeu a tutela de urgência determi-
nando suspensão da decisão que reprovou o autor referente a etapa de ava-
liação Psicológica, devendo o mesmo prosseguir nas demais etapas do curso. 
No entanto, em sede de sentença o Juízo JUlGoU iMProcEdENTE o pedido e 
dEclaroU EXTiNTo o ProcESSo (PaE Nº 2022/61770);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo (cPf Nº 052.651.872-35) per-
tencente ao Polo Belém/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0801883-
22.2021.8.14.0074.
art. 2º EXclUir o al cfP PM HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..

art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 19 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 865832
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PorTaria nº 1214/2022-df-SUP fUNdoS; Suprido rENaTo da 
SilVa rodriGUES, caP PM, Mf: 57189256/1, do efetivo do (a) dGP: 
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: 866335
.

diÁria
.

Portaria Nº5696/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 13 a 24/10/2022; 
Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: Sd PM 
david carlos costa Trindade; cPf: 041.289.942-60; Valor: r$ 2.911,80. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5697/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 04 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Marcio anto-
nio Barbosa Sousa; cPf: 400.225.442-91 ; Valor: r$ 131,88. SGT PM Edison 
Barbosa Braga; cPf: 608.560.922-15; Valor: r$ 131,88. SGT PM Paulo alber-
to franco de Souza; cPf: 884.941.522-20; Valor: r$ 131,88. SGT PM Jack-
son lima canavieira; cPf: 614.760.302-78; Valor: r$ 131,88. cB PM adriano 
Nascimento Barbosa; cPf: 909.780.992-49 ; Valor: r$ 126,60. cB PM Bruno 
figueiredo Pontes; cPf: 704.772.562-87; Valor: r$ 126,60. cB PM cleidson 
da Silva chaves; cPf: 928.384.562-53 ; Valor: r$ 126,60. Sd PM Josef de 
Souza ribeiro; cPf: 989.071.582-15; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5698/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 11/10/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM amaury 
odon de oliveira; cPf: 166.878.412-20; Valor: r$ 87,04. SGT PM Miguel 
lago rodrigues; cPf: 378.573.042-04 ; Valor: r$ 87,04. SGT PM Elizabeth 
de Nazare Bezerra de Sousa; cPf: 265.693.612-87; Valor: r$ 87,04. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5699/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM rocilene 
Barbosa campos; cPf: 304.099.692-49; Valor: r$ 131,88. SGT PM fran-
cimar dos Santos Sousa; cPf: 655.912.592-00; Valor: r$ 131,88. SGT PM 
ivan Souza da Silva; cPf: 595.454.702-59; Valor: r$ 131,88. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5700/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 26 a 29/09/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM 
Elielson corrêa Pereira; cPf: 015.154.022-58; 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 Nº5701/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 14/10/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Jose rober-
to assunção dos Santos; cPf: 454.103.212-00; Valor: r$ 141,11. cB PM 
Herbson fernando Santos Silva; cPf: 858.836.972-91; Valor: r$ 126,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5702/22/di/dF – 
objetivo: capacitação com armas Portáteis (STaP); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; destino: Belém-
Pa; Período: 28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM rubens lopes das Neves; cPf: 
443.128.302-15; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5703/22/di/dF – 
objetivo: capacitação com armas Portáteis (STaP); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; destino: Belém-
Pa; Período: 28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM ibsen loureiro de lima; cPf: 
714.342.162-68; Valor: r$ 791,30. MaJ PM alessandra lopes leal Bandei-
ra; cPf: 626.852.872-72; Valor: r$ 791,30. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5704/22/di/dF – 
objetivo: curso de Monitor de Equitação; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; 
Período: 02/11 a 02/12/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimenta-
ção e 30 de pousada; Servidores: SGT PM ronaldo Pinheiro Moura; cPf: 
679.147.562-53; Valor: r$ 11.869,20. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº5705/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 14 a 
17/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: cB PM cristiano dias Barbosa; cPf: 015.127.882-28; Va-
lor: r$ 886,20. cB PM Marcos Eneas da luz Barroso; cPf: 869.273.882-
49; Valor: r$ 886,20. cB PM andre carlos de Souza furtado; cPf: 
945.649.902-25; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5706/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: altamira-Pa; Pe-
ríodo: 17 a 19/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jefferson Carvalho Barros; CPF: 
779.022.462-04; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5707/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: Nova Timboteua-Pa; Período: 
06/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM 
adilson da Silva Teixeira; cPf: 576.579.392-49 ; Valor: r$ 131,88. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5708/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: castanhal-Pa; Perío-
do: 06/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM 
Sandro adriano Goulart Sena; cPf: 593.281.772-00; Valor: r$ 87,04. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5709/22/di/dF – 
objetivo: atender chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; destino: ananindeua-Pa; Pe-
ríodo: 14/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
cB PM Jorge ramon Machado freitas; cPf: 862.679.142-91; Valor: r$ 85,72. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5710/22/di/dF – 
objetivo: Xvii curso Nacional de formação de instrutores do Programa 
Educacional De Resistência Às Drogas E À Violência – Cnfip; FUNDAMENTO 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santana do araguaia-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 19/11 a 04/12/2022; Quantidade de diá-
rias: 13 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: Sd PM antonio Mar-
cos alves Santigo; cPf: 024.688.891-18; Valor: r$ 3.291,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5711/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 07 a 
09/10/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pou-
sada; Servidores: TEN PM Wilson rodrigues de oliveira Júnior; cPf: 
039.335.373-71; Valor: r$ 564,44. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5712/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 07 a 09/10/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM 
Gustavo Nascimento da Silva; cPf: 001.859.192-27; Valor: r$ 506,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5713/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 07 a 09/10/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM 
Elder dos Santos Mendes; cPf: 819.172.362-04; Valor: r$ 527,52. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5714/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 07 a 09/10/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM 
luiz diego de oliveira Pinheiro; cPf: 887.656.952-91; Valor: r$ 506,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5715/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 07 a 09/10/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
Sd PM Josué da Silva Higino Junior; cPf: 860.824.692-91; Valor: r$ 506,40. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5716/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Tucuruí-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 07 a 09/10/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
Sd PM Jedson da cruz Marques; cPf: 967.373.952-87; Valor: r$ 506,40. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5717/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 16 a 22/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 

SGT PM rogério Soares Pereira; cPf: 727.732.192-87; Valor: r$ 1.450,68. 
Sd PM Kelvin ramon da Silva Matos; cPf: 009.532.932-38; Valor: r$1.392,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5718/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 13 a 24/10/2022; 
Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: 
Sd PM ruano oliveira Sobrinho; cPf: 003.430.062-78; Valor: r$ 2.911,80. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5719/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: rurópolis-Pa; Período: 14 a 
17/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM rivaldo fernandes; cPf: 269.853.732-91; Valor: 
r$ 791,28. Sd PM leony Serique do carmo; cPf: 942.383.592-91; Valor: 
r$ 759,60. Sd PM Jocielton costa campos; cPf: 824.756.952-34; Valor: 
r$ 759,60. Sd PM José Marcos Martins da Silva; cPf: 003.819.622-02; 
Valor: r$ 759,60.. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5720/22/di/dF – 
objetivo: capacitação Para abordagem a caçador, atirador desportivo E co-
lecionador; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 29 a 30/09/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN cEl PM 
alan rayol da cunha Paes; cPf: 518.054.052-68; Valor: r$ 474,78. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5721/22/di/dF – 
objetivo: capacitação Para abordagem a caçador, atirador desportivo E co-
lecionador; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 29 a 30/09/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Madson 
lúcio da cruz Munhoz; cPf: 809.594.312-68; Valor: r$ 395,64. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5735/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 21/10 a 
13/11/2022; Quantidade de diárias: 23 de alimentação e 23 de pousada; 
Servidores: caP PM renato da Silva rodrigues; cPf: 887.716.282-15; Valor: 
r$ 6.673,22. SUB TEN PM Nilcelene de cássia dantas; cPf: 451.244.852-72; 
Valor: r$ 6.066,48. SGT PM lidiane christinhe Marques lucas dos Santos; 
cPf: 733.577.662-72; Valor: r$ 6.066,48. cB PM Marcelo Banks reis da 
Silva; cPf: 791.728.492-15; Valor: r$ 5.823,60. cB PM Moisés Gonçalves 
Pinheiro Júnior; cPf:864.921.102-00; Valor: r$ 5.823,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 866201
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato Nota de empenho: 
2022Ne13850; Valor de r$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais); emi-
tida em 17/08/2022; origem: dispensa de licitação 007/2022 – ccc/PMPa; 
recurso: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação(PTrES) - 26/8832 - ca-
pacitação dos agente de Segurança Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.39 
- Serviço de PJ Plano interno: 1050008832c fonte do recurso: 0101 (recurso 
ordinário); Empresa contratada: EXcElENcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda., 
inscrita sob o cNPJ nº 26.855.539/0001-16; ordENador: JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 866351
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 oFi-
ciais - cFo/PMPa/2020
editaL Nº 71-cFo/PMPa/sePLad, de 19 de oUtUBro de 2022
a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJa-
MENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições legais e em 
cumprimento da decisão judicial proferida na ação ordinária, processo nº 0866324-
73.2022.8.14.0301, TorNaM PÚBlica a alteração da condição de eliminado para 
aprovado e não classificado no Resultado  Final da Prova Objetiva e Relação dos 
candidatos Habilitados para a avaliação da Prova discursiva do concurso público 
destinado à admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - 
cfo/PMPa/2020 do candidato relacionado, nos seguintes termos: 
1. conforme os subitens 11.2.4 e 11.2.4.1 do Edital nº 01-cfo/PMPa/
SEPlad, de 12 de novembro de 2020, o candidato abaixo relacionado é 
considerado aprovado na Prova Objetiva, mas não classificado à Prova Dis-
cursiva, de acordo com o subitem 11.3.2.a) do referido Edital. 
cfo/PMPa (sexo masculino) 

iNscri-
ÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo Na 

ProVa oBJetiVa

273100367 WilSoN da SilVa fErrEira 397

2. Este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do pro-
cesso judicial nº 0866324-73.2022.8.14.0301 e, nos termos da referida decisão, 
a condição de “aprovado, mas não classificado”, não implica em classificação 
automática para a prova discursiva, sendo esta uma decisão de caráter precário, 
podendo vir a sofrer alterações até o trânsito em julgado do processo.
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3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 19 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

Protocolo: 866385
Portaria Nº5742/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 21/10 a 01/11/2022; Quan-
tidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: cEl PM Nel-
son Mauro lima Norat; cPf: 330.344.272-04; Valor: r$3.639,98. caP PM amanda 
Suely Palheta Galvão; cPf: 004.976.772-02; Valor: r$3.336,61. SGT PM Marcelo 
Macedo de Santana; cPf: 643.038.023-87; Valor: r$3.033,24. SGT PM Thaislyn 
Mariana froes Gomes Borges; cPf: 028.986.253-10; Valor: r$3.033,24. SGT PM 
Everaldo Gledson de Jesus lima; cPf: 897.920.682-87; Valor: r$3.033,24. SGT 
PM Hermeson dos Santos Galvão; cPf: 000.155.752-17; Valor: r$3.033,24. Sd PM 
Nara Michele fontes de oliveira; cPf: 947.374.602-49; Valor: r$2.911,80. Sd PM 
liege Maria da Silva dias; cPf: 959.397.412-15; Valor: r$2.911,80. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5743/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Marcelo 
alexandre lopes Machado; cPf: 568.490.012-72; Valor: r$3.323,46. TEN cEl PM 
Heyder Silva do Nascimento; cPf: 638.354.872-72; Valor: r$3.323,46. TEN cEl PM 
Sâmara Pereira Queiroz; cPf: 579.983.962-53; Valor: r$3.323,46. MaJ PM Eberson 
Guimarães de oliveira; cPf: 737.351.592-49; Valor: r$3.323,46. SGT PM Marcius 
Ney alves ferreira; cPf: 565.925.402-06; Valor: r$2.769,48. SGT PM alexandrede 
Bittencourt amarante; cPf: 714.913.502-10; Valor: r$2.769,48. SGT PM Gleidson 
ricardo Mata de araújo; cPf: 584.652.512-15; Valor: r$2.769,48. SGT PM Gilson 
Bernardino dos Santos Silva; cPf: 788.411.272-87; Valor: r$2.769,48. SGT PM 
rafhael da Silva Monteiro; cPf: 803.065.512-68; Valor: r$2.769,48. cB PM diego 
corrêa oliveira; cPf: 919.922.222-15 ; Valor: r$2.658,60. cB PM Natan de Sousa 
rodrigues; cPf: 989.210.702-06; Valor: r$2.658,60. cB PM Maria lucia rodrigues 
da costa; cPf: 872.981.122-87; Valor: r$2.658,60. Sd PM Gleydson assuncao 
da costa ramos; cPf: 017.681.292-07; Valor: r$2.658,60. Sd PM andré augusto 
Gomes da Silva; cPf: 982.221.042-68; Valor: r$2.658,60. Sd PM luciana costa da 
Silva; cPf: 025.501.732-44 ; Valor: r$2.658,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº5744/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 21 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Jeremias Moura Maciel; cPf: 710.536.202-25; Valor: 
R$3.323,46. MAJ PM Zaryff Said De Lima; CPF: 942.979.082-04; Valor: 
r$3.323,46. SGT PM Wendel dos Santos Gonçalves; cPf: 424.390.942-
34; Valor: r$2.769,48. SGT PM ildean lopes lima; cPf: 931.730.323-
49; Valor: r$2.769,48. SGT PM deyvid Santos farias; cPf: 711.486.392-
68; Valor: r$2.769,48. SGT PM Kirkpatrik Monteiro fernandes Vaz; cPf: 
754.088.052-04; Valor: r$2.769,48. Sd PM Elton Silva de Moraes; cPf: 
005.946.732-08; Valor: r$2.658,60. Sd PM Ellen chistiny dos Santos cal-
das; cPf: 901.969.022-15 ; Valor: r$2.658,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5745/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: São félix do Xingu-Pa; Período: 21 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM albino rodrigues lima; cPf: 570.126.102-
63; Valor: r$3.323,46. MaJ PM itamar rogério Pereira Gaudêncio ; cPf: 
637.353.932-68; Valor: r$3.323,46. MaJ PM ádamus daniel damasceno 
de Vasconcelos; cPf: 852.470.732-15; Valor: r$3.323,46. SGT PM denil-
son Pereira costa; cPf: 453.616.572-04; Valor: r$2.769,48. SGT PM Ed-
son Jhonson fontes de alemida; cPf: 397.164.812-68; Valor: r$2.769,48. 
SGT PM charllenton alberto Machado Vieira; cPf: 401.047.372-04; Valor: 
r$2.769,48. SGT PM Nélio oliveira dos Santos; cPf: 452.107.992-04; Va-
lor: r$2.769,48. cB PM Josenildo rodrigues de lima; cPf: 798.857.562-
72; Valor: r$2.658,60. cB PM rui Wellington da Paixão amoras; cPf: 
746.222.772-04; Valor: r$2.658,60. Sd PM Thiago Jose de Sousa roque; 
cPf: 041.043.471-08; Valor: r$2.658,60. Sd PM alisson Gonçalves alves; 
cPf: 067.157.875-81; Valor: r$2.658,60. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5746/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 21/10 a 
01/11/2022; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousa-
da; Servidores: cEl PM Walder Braga de carvalho; cPf: 564.695.002-34; 
Valor: r$3.639,98. TEN cEl PM ronaldo cesar Perdigão de Moraes; cPf: 
482.773.122-53; Valor: r$3.639,98. caP PM diego Santos Wanzeller; 
cPf: 797.758.102-72; Valor: r$3.336,61. SGT PM Mário araújo reis; cPf: 
365.638.382-00; Valor: r$3.033,24. SGT PM Mário carvalho filho; cPf: 
268.984.032-49; Valor: r$3.033,24. cB PM diogo Nogueira alves; cPf: 
714.955.332-04 ; Valor: r$2.911,80. cB PM Brendo Nascimento aguiar; 
cPf: 012.665.162-04; Valor: r$2.911,80. Sd PM diego da Silva alves; 
cPf: 009.690.032-69; Valor: r$2.911,80. Sd PM Paulo felipe Pereira de 
Souza; cPf: 010.980.332-99; Valor: r$2.911,80. Sd PM Thiago Jonatha 
alves dos Santos; cPf: 007.583.972-59; Valor: r$2.911,80. Sd PM Tiago 
Santiago oliveira; cPf: 004.000.152-00; Valor: r$2.911,80. Sd PM Valmir 
rocha almeida Junior; cPf: 001.381.532-64; Valor: r$2.911,80. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº5747/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 21 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM ildefonso Gonçalves Hannemann; cPf: 
591.681.962-53; Valor: r$3.323,46. SUB TEN PM Edson charles Nasci-
mento da Silva; cPf: 287.834.412-04; Valor: r$2.769,48. SGT PM carlos 
alberto Silva de Souza; cPf: 468.571.502-06; Valor: r$2.769,48. SGT PM 
orlando José Matos Nunes; cPf: 430.442.632-04; Valor: r$2.769,48. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5748/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM Silvio Benedito ferreira costa; cPf: 600.305.852-87; Valor: 
r$3.323,46. TEN cEl PM Glaudson figueiredo da Silva; cPf: 607.890.342-
04; Valor: r$3.323,46. SGT PM robson afonso amaral chaves; cPf: 
489.540.552-49; Valor: r$2.769,48. SGT PM Marcio Vinicius de araujo luz; 
cPf: 319.719.462-49; Valor: r$2.769,48. SGT PM Miguel arcanjo Bittencourt 
Pereira Junior; cPf: 598.470.502-87; Valor: r$2.769,48. SGT PM raimundo 
do Socorro de Sousa Moura; cPf: 654.957.562-15; Valor: r$2.769,48. SGT 
PM Gilmar da cunha Sousa; cPf: 640.520.522-34 ; Valor: r$2.769,48. cB 
PM Thiago dos Santos flexa; cPf: 020.924.532-89; Valor: r$2.658,60. Sd 
PM Joyce Benites da Silva; cPf: 969.644.482-68; Valor: r$2.658,60. Sd PM 
cesar augusto Teixeira Santos; cPf: 003.815.812-41; r$2.658,60 ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5749/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 21 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pou-
sada; Servidores: cEl PM Ubirajara Magela de Sousa falcão; cPf: 
430.803.752-20; Valor: r$3.323,46. SGT PM Neyla freitas dos Santos; 
cPf: 817.759.462-15; Valor: r$2.769,48. cB PM Elder alexandre Vascon-
celos da Silva; cPf: 963.628.042-87; Valor: r$2.658,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5750/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 21 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; 
Servidores: caP PM rosa de fátima lima rodrigues; cPf: 751.493.032-
91; Valor: r$3.046,47. caP PM raimundo Mozer Santos da Silva; cPf: 
900.399.982-15; Valor: r$3.046,47. SGT PM rodinelson de lima San-
ches; cPf: 900.524.802-59; Valor: r$2.769,48. SGT PM Marcelo lima Pe-
reira; cPf: 712.438.952-68; Valor: r$2.769,48. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5751/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 21 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM Nelson alves de Sena; cPf: 658.950.292-
72; Valor: r$3.323,46. SGT PM dinaldo antonio lima da Silva; cPf: 
331.200.482-91; Valor: r$2.769,48. cB PM Everton Jorge Gomes da Sil-
va; cPf: 763.206.002-25; Valor: r$2.658,60. cB PM cristiane Sousa de 
Sena; cPf: 915.575.692-15; Valor: r$2.658,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5752/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 21 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM alessandro cezar capistrano Neves; cPf: 
458.270.792-00; Valor: r$3.323,46. SGT PM lenoy luiz da Silva; cPf: 
297.682.332-49; Valor: r$2.769,48. Sd PM Wanderson cardoso Galdi-
no; cPf: 021.321.232-33; Valor: r$2.658,60. Sd PM Marcos Paulo Vieira 
de Souza; cPf: 936.089.342-00; Valor: r$2.658,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 866389
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comunica que reali-
zará o Processo licitatório abaixo descrito: Pregão Eletrônico nº 01/2022 – cBM-
Pa, modo de disputa aberto/fechado, tipo Menor preço por grupo, valor global 
máximo estimado r$746.920,80. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Na SolUÇÃo dE TErcEiriZaÇÃo dE iMPrESSÃo, coM locaÇÃo 
MUlTifUNcioNaiS (cÓPia/iMPrESSÃo/diGiTaliZaÇÃo) MoNocroMáTicoS 
E coloridoS, MaNUTENcÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM MÃo dE oBra 
TÉcNica oN-SiTE, coM forNEciMENTo E SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS E SU-
PriMENToS (iNclUSiVE PaPEl), SofTWarE dE GESTÃo E MoNiToraMENTo, 
coM coNTrolE E coNTaBiliZaÇÃo dE iMPrESSÃo/cÓPia, alÉM dE coN-
TEMPlar SofTWarE dE aBErTUra E GErENciaMENTo dE cHaMadoS TÉcNi-
coS. Pregoeiro titular: caP QoBM iSiS KElMa fiGUEirEdo dE araÚJo data de 
abertura: 03/11/2022, às 09h30 (horário de Brasília). Entrega do edital: www.
gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém-Pará, 19 de outubro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 866058
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.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 173/diÁria/dF de 28 de aBriL de 2022
conceder aos militares SGT BM JoSE roBErTo NoGUEira MariNHo 
5399297/, cB BM dicKSoN SilVa, 57218002/, STEPHaNE MorEira 
MiraNda 5399297/, 03  (TrÊS), diárias de alimentação e 02 (dUaS) diária 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.925,40 (UM Mil 
E NoVEcENToS E ViNTE E ciNco rEaiS E QUarENTa cENTaVoS ) para 
seguirem viagem de ananindeua para diversas localidades, no período de 
15 a 17 de fEVErEiro de 2022, a serviço do cSMV/MoP 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: 866013
Portaria Nº 255 diÁria/cedec de 18 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 2.539, 
de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de Janeiro de 2022 – cBMPa, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022.
 resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM adriaNo dE aViZ BarBoSa, SGT 
QBM aliNE lEMoS carValHo da SilVa E cB QBM SilVaNEidE da SilVa 
SErrÃo 01 (uma) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 390,36 (TrEZENToS E NoVENTa rEaiS E TriNTa E SEiS cENTaVoS), 
por terem se deslocado de Belém-Pa para o município do acará-Pa, na região 
de integração do Tocantins e com diárias do grupo B, no dia 28 setembro de 
2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 866106
Portaria Nº 256 diÁria/cedec de 18 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
 resolve:
art. 1º – conceder aos militares: cB QBM caMilo QUarESMa dE JESUS 
E cB QBM arTHUr da SilVa caSTro, 02 (duas) diária de alimentação e 
01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
759,60 (SETEcENToS E ciNQUENTa E NoVE rEaiS E SESSENTa cENTa-
VoS), por terem se deslocado de Belém-Pa para o município de Parauape-
bas-Pa, na região de integração de carajás e com diárias do grupo B, 
no período de 11 a 12 de outubro de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 866109
Portaria Nº 257 diÁria/cedec de 18 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
 resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SUB TEN QBM JoSÉ aUGUSTo liMa 
BarBoSa E cB QBM caMilo QUarESMa dE JESUS, 02 (duas) diária de 
alimentação e 01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciNco rEaiS E 
QUarENTa E QUaTro cENTaVoS), por terem se deslocado de Belém-Pa 
para o município de Pacajá-Pa, na região de integração do Xingu e com 
diárias do grupo B, no período de 17 a 18 de outubro de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 866121
eXtrato da Portaria Nº 223/diÁria/dF de 16 de Maio de 2022
conceder aos militares: cB BM GilSoN fErrEira MarTiNS 57218368/, 
cB BM criSTilENE dE PaiVa coSTa 57217758/, Sd BM NaYaNNa da 
coSTa oliVEira 5932316/, 01 (UMa), diária de alimentação e 01 (UMa) 
diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 759,60 
(SETEcENToS E ciNQUENTa E NoVE rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ) para 
seguirem viagem de Belém para Bragança- Pa, no período de 16 a 17 de 
Março de 2022, a serviço do coP 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: 865863
eXtrato da Portaria Nº 217/diÁria/dF de 12  de Maio de 2022
conceder aos militares STEN BM aNToNio roSaldo fErrEira 
raMoS 5421667/1, SGT BM oZiEl MoraES da SilVa 5610303/1, SGT 
BM roNildo aNdradE dE aNdradE 54185258/1, JHoNaTa fEiJo 
SilVa 54185329/1, cB BM JUlio cESar da SilVa liMa 57190073 
01 (UMa), diária de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 6.288,00 (SEiS Mil E dUZENToS E 
oiTENTa E oiTo ) para seguirem viagem de Paragominas para diversas 
localidades, no período de 10 a 28 de Maio de 2022, a serviço do 1ºGPa 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: 865896

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de cessÃo de Uso
Processo nº: 2022/1259205
Espécie: TErMo dE cESSÃo dE USo que celebram entre si, a SEcrETaria 
NacioNal dE SEGUraNÇa PÚBlica – SENaSP, cNPJ: 00.394.494/0005-60, 
e o corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará, cNPJ: 34.847.236/0001-80.
oBJETo: cessão de uso de bens não onerosa, sem encargos e em caráter 
temporário de bens patrimoniais como: PiSTolaS TaUrUS PT 840.40S&W, 
carrEGadorES TaUrUS PT 840.40S&W, carTUcHoS.40 cBc coPPEr 
BULLET e VEÍCULOS MARCA FORD, MODELO RANGER XLTCD, a fim de 
aumentar as atividades de segurança interna para proteção de autoridades 
e militares nas unidades do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, 
bem como uso no curso de formação de Praças.
Vigência: 28/09/2022 a 28/03/2023
cEdENTE: carlos renato Machado Paim
Secretário Nacional de Segurança Pública – SENaSP/MJSP
cESSioNário: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 866003
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº: 02772/2022 - dGPc/od/drF de 13 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310758, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 12/10/2022 a 13/10/2022;

1. iPc EZEQUiEl dE JESUS PErEira do rEGo - MaT: 5865905
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. dPc lEoNardo doS SaNToS PErEira - MaT: 5967071
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. EPc alEXaNdrE MaGNo caldaS fErrEira - MaT: 57190571
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc JaciValdo raMoS GoMES MoNTEiro - MaT: 5856892
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02773/2022 - dGPc/od/drF de 13 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310732, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALENQUER, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 12/10/2022 a 14/10/2022;

1. dPc MardNES TiaGo SoUSa raBElo - MaT: 5234581
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. EPc Joao carloS caMPoS lEME dE oliVEira - MaT: 5940262
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc HElio cHaVES laMEira - MaT: 5913861
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc oSValdo faraco MaciEl - MaT: 5520401
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02774/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1190064, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio dE 
JANEIRO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, no período de 
12/10/2022 a 13/10/2022;

1. dPc THiciaNE PaNToJa Maia QUarESMa - MaT: 57221711
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 1.5, ToTal: r$ 759.63)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 759.63 ( SETEcENToS E ciNQUENTa E NoVE rEaiS E SESSENTa E TrÊS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02775/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1316259, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcUrUÍ, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
13/10/2022 a 20/10/2022;

1. adM lETicia crUZ da SilVa - MaT: 57207010
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. aUXSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02776/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1313005, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 13/10/2022 a 15/10/2022;

1. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. MPc PaUlo ricardo caNTUaria MoUTiNHo - MaT: 5129303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
4. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
5. dPc adalBErTo PErEira cardoSo - MaT: 5232295

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
6. MPc aNToNio JEffSoN Barral coSTa - MaT: 5618576

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02777/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1313769, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 13/10/2022 a 16/10/2022;

1. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc MarcoS adriaNo MoTa da SilVa - MaT: 5421055
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02778/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1312509, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 13/10/2022 a 14/10/2022;

1. EPc darilSoN MoraES SoUZa - MaT: 54183798
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. dPc Marco aNToNio dE oliVEira E SilVa - MaT: 54188988
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc lUciaNo ModESTo alVES dE SoUSa - MaT: 8400784
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. dPc lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ - MaT: 5940537
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. iPc MarcoS roBErTo doS SaNToS faGUNdES - MaT: 5410690
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

6. MPc WolNEY corrEa da SilVa - MaT: 5477255
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

7. EPc HEroN Karlo corrEia dE liMa - MaT: 54193213
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E SESSENTa E 
SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02779/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310750, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 13/10/2022 a 14/10/2022;

1. iPc lUiS claUdio loBaTo da SilVa - MaT: 5692857
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. MPc BENEdiTo aQUiNo da SilVa - MaT: 5465524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc aNToNio SoBral JUNior - MaT: 5886864
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. EPc JorGE TadEU do ESPiriTo SaNTo GUilHoN - MaT: 5461731
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. dPc GaBriEla carValHo aNdradE dE JESUS - MaT: 5940398
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

6. EPc SUEllEN carValHo dE SoUZa - MaT: 57224582
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02780/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310691, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 13/10/2022 a 14/10/2022;

1. iPc EVEraldo lUiS da coSTa BarBoSa - MaT: 5234328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc ViNiciUS HUGo alVES rocHa - MaT: 5939588
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc faGNEr aNdrE doS aNJoS da SilVa - MaT: 57195098
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc UdiNEi doS SaNToS PErEira - MaT: 5859158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. dPc allaN PiNHEiro caValcaNTE - MaT: 5940439
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
6. EPc EUGENiE BEaTriZ alMEida rocHa - MaT: 5904300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

7. iPc aUGUSTo cEZar liNS BENTES MENdoNca dE VaScoNcEloS - MaT: 57225414
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

8. dPc fErNaNdo dE SoUZa rocHa - MaT: 57233505
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02781/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1316092, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar 
aPoio dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 14/10/2022 a 17/10/2022;

1. adM JoBErTo dE JESUS BriTo PErEira - MaT: 54185830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM VirlaNdE PErEira foNSEca - MaT: 55207958
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. adM GlEiSE lUcia SaNToS NaZarE - MaT: 5942655
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. adM KariNa PaTricia dE PaiVa SaNToS - MaT: 5941893
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. MPc EdiEl fraNciSco BarBoSa BiTENcoUrT - MaT: 5463556
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E SETENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02782/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 14/10/2022 a 15/10/2022;

1. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc JoSE Maria MiraNda doS SaNToS - MaT: 54188989
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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3. EPc Marco aUrElio MaToS caSTElo BraNco - MaT: 5130140
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02783/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310831, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/10/2022 a 
14/10/2022;

1. EPc lEoNardo PirES oliVEira - MaT: 5966946
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. dPc MiQUÉiaS coiMBra ZEfEriNo - MaT: 5966463
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. iPc YUri arMSTroNG caNTaNHEdE - MaT: 5966745
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02784/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1304525, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coN-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 
PoliciaiS, no período de 15/10/2022 a 18/10/2022;

1. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc daNiEl PaiVa PiNTo - MaT: 6402524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. dPc WElliNGToN MoNTEiro do ValE SoUSa - MaT: 5966680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02785/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221302701, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGara-
PÉ-AÇU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
15/10/2022 a 17/10/2022;

1. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02786/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221302687, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-AÇU, a fim de 
realizar EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no período de 15/10/2022 a 17/10/2022;

1. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02787/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1311539, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcUrUÍ, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
16/10/2022 a 23/10/2022;

1. TEcENf adriaNa VilHENa NoBrEGa - MaT: 57188292
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. daS rEGiNa doS SaNToS fErrEira - MaT: 54184107
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. daS TaTiaNE SaNToS da SilVa MoNTEiro - MaT: 5946811
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

4. daS JEaN ViEira fiMa - MaT: 5432316
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

5. TEcENf dErlUcia Maria SiMoES doS SaNToS - MaT: 5182590
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

6. daS claUdilENE BarBoSa dE SoUZa - MaT: 6402937
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

7. daS daNilo JoSE XaViEr da ENcarNacao - MaT: 5946688
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 11,631.62 ( oNZE Mil, SEiScENToS E TriNTa E UM rEaiS E SESSENTa E 
doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02788/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1319082, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 14/10/2022 a 16/10/2022;

1. iPc iGor raMoN JUca MaraNHa - MaT: 5918714
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc MarcoS MaGalHaES rEBoUcaS - MaT: 5859441
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02789/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1312604, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 16/10/2022 a 17/10/2022;

1. iPc MarcElo dE JESUS calaNdriNi dE aZEVEdo - MaT: 5703808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc NoE SoarES TorrES da SilVa - MaT: 5853222
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc EriKa QUiEl doS SaNToS SilVa - MaT: 5966627
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. dPc claUdio GalENo dE MiraNda SoarES filHo - MaT: 5826128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02790/2022 - dGPc/od/drF de 14 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1315293, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 16/10/2022 a 24/10/2022;

1. iPc rUBEM GoNcalVES da SilVa - MaT: 54189026
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8.5, ToTal: r$ 2,017.73)

2. EPc JESSica liMa da MoTa GoUVEa - MaT: 5939910
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8.5, ToTal: r$ 2,017.73)

3. dPc ToBiaS fErrEira rodriGUES - MaT: 5914053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8.5, ToTal: r$ 2,017.73)
4. iPc SaBriNa lUciaNa do carMo loBo - MaT: 54193094

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8.5, ToTal: r$ 2,017.73)
5. iPc faBiaNa GoNcalVES liNo alENcar - MaT: 5940311

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8.5, ToTal: r$ 2,017.73)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 10,088.65 ( dEZ Mil, oiTENTa E oiTo rEaiS E SESSENTa E ciNco 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02791/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1316743, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 17/10/2022 a 20/10/2022;

1. dPc MaHENalWa HElENa MElo fUrTado MorEira - MaT: 57192839
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02792/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1313975, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
17/10/2022 a 19/10/2022;

1. TEcMaN BrUNNo iaN fErrEira SaNToS - MaT: 5962966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02793/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1309932, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ViSEU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/10/2022 a 
18/10/2022;

1. dPc lUiZa GoMES - MaT: 5940564
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc JUaN PaTricK MaGalHaES aZEVEdo - MaT: 5940093
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02794/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310184, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/10/2022 
a 21/10/2022;

1. dPc ViNNiciUS ariEl loBo oliVEira - MaT: 5940514
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

2. EPc daNiEl coSTa SaNToS - MaT: 54183799
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

3. iPc MariaNa ToMaZ MacEdo BaSToS - MaT: 5940078
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

4. iPc TaMMiriS dE araUJo GUiMaraES frEiTaS - MaT: 5940307
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS E oiTENTa E QUa-
Tro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02795/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1304266, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rio dE Ja-
NEIRO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/10/2022 
a 30/10/2022;

1. dPc TEMMEr da cUNHa KHaYaT - MaT: 57233637
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 1, ToTal: r$ 6,583.46)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 6,583.46 ( SEiS Mil, QUiNHENToS E oiTENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02796/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221285647, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Trai-
RÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/10/2022 
a 21/10/2022;

1. iPc JoSE BaTiSTa ViEira filHo - MaT: 5619386
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc raiMUNdo PErEira dE carValHo NETo - MaT: 5725186
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc raPHaEl oliVEira riBEiro - MaT: 5914024
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02797/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 14/10/2022 a 15/10/2022;

1. EPc EdSoN JUNior da SilVa riBEiro - MaT: 57189221
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc fErNaNda daNiElE MENEZES fariaS - MaT: 5966227
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02798/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VISEU, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 14/10/2022 a 15/10/2022;

1. iPc GErSoN adErSoN corrEia doS SaNToS - MaT: 5939691
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)
2. iPc rUdSoN MariaNo GadElHa da SilVa - MaT: 5940207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02799/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 14/10/2022 a 14/10/2022;

1. dPc daViSoN SaNToS dE oliVEira - MaT: 5966910
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc TUlio PErEira liMa PErfEiTo - MaT: 5966565
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02800/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 14/10/2022 a 14/10/2022;

1. EPc alBaNo GaBriEl dE PoNTES loUrEiro - MaT: 5965189
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. iPc GioVaNNi alVaro TEiXEira da MaTa - MaT: 5966314
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02801/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1324530, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Pla-
CAS, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
17/10/2022 a 24/10/2022;

1. TEcrEdE PaBlo NUNES dE oliVEira - MaT: 5935414
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
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total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02802/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1324328, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AFUÁ, a fim 
de realizar MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS, no período de 17/10/2022 
a 24/10/2022;

1. TEcMaN JarloN BarBoSa BaTiSTa - MaT: 5962969
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02803/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1323690, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/10/2022 a 17/10/2022;

1. PPc JoSÉ roNaldo da SilVa JÚNior - MaT: 5966334
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02804/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310761, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rEdEN-
ÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/10/2022 
a 18/10/2022;

1. iPc JorGE roBErTo fErrEira da crUZ JUNior - MaT: 5965687
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc KallEBio liSBoa dE SoUZa - MaT: 5917875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02805/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1289526, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/10/2022 a 25/10/2022;

1. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8.5, ToTal: r$ 4,304.57)
2. dPc Marcio MUrilo carValHo dE frEiTaS - MaT: 5914034
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8.5, ToTal: r$ 4,304.57)

3. EPc NaTaSHa dE faTiMa SilVa rEiS MaGalHaES - MaT: 57209521
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8.5, ToTal: r$ 4,304.57)

4. iPc fraNciSco dE aSSiS BarBoZa da SilVa - MaT: 5129125
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8.5, ToTal: r$ 4,304.57)

5. iPc roNaldo SErGio GUiMaraES coNTENTE - MaT: 54191072
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8.5, ToTal: r$ 4,304.57)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
21,522.85 ( ViNTE E UM Mil, QUiNHENToS E ViNTE E doiS rEaiS E oiTENTa E 
ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02807/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1328713, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo fÉ-
LIX DO XINGU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
17/10/2022 a 22/10/2022;

1. iPc Marcio criSTiaNo oliVEira do NaSciMENTo - MaT: 57192674
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc UliSSES SaNToS Para filHo - MaT: 5940327
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc PaUlo rENaTo dE liMa PiNTo - MaT: 5420806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. iPc dENilSoN WaNdEr do carMo loUrEiro - MaT: 8400752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
6. iPc HEMilSoN MarcElo fErrEira MaUES - MaT: 5876702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

7. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,308.30 ( oiTo Mil, TrEZENToS E oiTo rEaiS E TriNTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02808/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1328560, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo MiGUEl do GUaMá, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/10/2022 a 18/10/2022;

1. iPc ValBEr SilVa doS SaNToS - MaT: 57200476
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc WENdSoN lEoN TiaGo fraZao riBEiro - MaT: 5940108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT: 5941051
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02809/2022 - dGPc/od/drF de 17 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022662706, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/10/2022 a 
24/10/2022;

1. EPc fEliPE MiraNda dE frEiTaS - MaT: 57233534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7.5, ToTal: r$ 1,780.35)

2. dPc VaNESSa lEE PiNTo araUJo - MaT: 57233483
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7.5, ToTal: r$ 1,780.35)

3. dPc Maria dE faTiMa cHaVES doS SaNToS - MaT: 57221674
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7.5, ToTal: r$ 1,780.35)

4. EPc JacYara doS aNJoS SarGES forMENTo - MaT: 57213530
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7.5, ToTal: r$ 1,780.35)

5. iPc dioNE caMPoS BaSToS - MaT: 51472408
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7.5, ToTal: r$ 1,780.35)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 8,901.75 ( oiTo Mil, NoVEcENToS E UM rEaiS E SETENTa E ciNco 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02810/2022 - dGPc/od/drF de 18 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221310561, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BaNNa-
CH, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 17/10/2022 a 
22/10/2022;

1. EPc alEXSaNdro raMoS daNTaS - MaT: 5940137
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. dPc lUciaNo frEiTaS faria - MaT: 5914074
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02811/2022 - dGPc/od/drF de 18 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1332662, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 18/10/2022 a 18/10/2022;

1. iPc rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT: 5941051
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 83.53 ( oiTENTa E TrÊS rEaiS E ciNQUENTa E TrÊS cENTa-
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VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02812/2022 - dGPc/od/drF de 18 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1317001, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUrora 
DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 18/10/2022 a 20/10/2022;

1. adM PaUlo MaTHEUS dE oliVEira rodriGUES - MaT: 5960202
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02813/2022 - dGPc/od/drF de 18 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1317001, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUrora 
DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 18/10/2022 a 20/10/2022;

1. iPc JoSE Maria dE SoUSa rocHa - MaT: 5333199
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02814/2022 - dGPc/od/drF de 18 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1323747, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/10/2022 a 
18/10/2022;

1. iPc rUdSoN MariaNo GadElHa da SilVa - MaT: 5940207
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Protocolo: 866004
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

 eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo: 1. contrato: 110/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do 
Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. M.i. Montreal informá-
tica S.a. cNPJ nº 42.563.692/0011-06. objeto: Mudança de cNPJ nº 
42.563.692/0001-26 para cNPJ nº 42.563.692/0011-06 data de assinatu-
ra: 19/10/2022. Vigência: o prazo de vigência do presente Termo aditivo é 
a partir de 21/10/2022. Proc. nº 2022/1104014. contratada: M.i. Montreal 
informática S.a. Endereço: rod. augusto Montenegro nº 4300, sala 1101 
à 1109, Torre Sul, cEP 66.635-11. Belém/Pa. ordenadora: aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da 
Polícia civil.

Protocolo: 866083

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 640/2022-GaB/cGPc/diVersos de 06/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 383/2021-GaB/corrEGEPol de 
27/09/2021, onde apurou responsabilidades, referente as denúncias feitas em 
audiência de custódia no Proc. Judicial n. 0810861-95.2021.814.0006, onde o 
nacional a.J.S.S. acusou policiais lotados na dENarc, de terem, em tese, agi-
do de forma arbitrária no exercício da função, durante sua autuação flagrancial 
dentro do aPdf n. 00033/2021.100051-2, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 383/2021-
GaB/corrEGEPol de 27/09/2021, 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.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 641/2022-GaB/cGPc/diVersos de 11/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 104/2022-GaB/corrEGEPol de 
28/03/2022, onde apurou a as circunstanciais e responsabilidades na fuga 
do preso f.S.S. da carceragem da Seccional Urbana da cidade Nova em 
ananindeua-Pa, conforme PorTaria instauradora;

coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 104/2022-
GaB/corrEGEPol de 28/03/2022, 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.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 642/2022-GaB/cGPc/diVersos de 11/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 199/2021-GaB/corrEGEPol de 
07/06/2021, onde apurou as circunstâncias dos adolescentes P.V.M.S. e 
R.B.S., terem ficado em delegacia comum mesmo tendo sido informado 
que eram menores de idade, tudo conforme of. n. 200/2021-4ªViJ/SEc 
de 27/05/2021, referente ao Proc. nº 0829572-39.2021.814.0301 (aa n. 
00274/2021.100161-0); conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 199/2021-
GaB/corrEGEPol de 07/06/2021, 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.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 643/2022-GaB/cGPc/diVersos de 11/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 214/2020-GaB/corrEGEPol de 
10/06/2020, onde apurou teor da representação firmada pelo Sr. K.A.A.S., 
na qual acusa o servidor, i.P.M., mat. n. 5895987, de ter, em tese, agido 
com arbitrariedades em várias ocasiões, dentre elas, quando de sua deten-
ção em 03/10/2020 na dP alenquer/Pa, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 214/2020-
GaB/corrEGEPol de 10/06/2020, 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 644/2022-GaB/cGPc/diVersos de 11/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 467/2020-GaB/corrEGEPol de 
21/11/2020, onde apurou os fatos graves denunciados pelo Sr. S.J.o.S. 
junto a dcrif em 06/10/2020, referente a conduta de policias civis no 
município de castanhal, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 467/2020-
GaB/corrEGEPol de 21/11/2020, 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 645/2022-GaB/cGPc/diVersos de 11/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 432/2022-GaB/corrEGEPol de 
01/08/2022, onde apurou responsabilidades de quem deixou de atender a 
requisição do M.P encaminhado a dEaca-ParaPaZ integrado SaNTa caSa, 
referente aos fatos relacionados à NoTÍcia faTo nº 000319-117/2022, 
os quais foram encaminhados através do of. nº 075/2022-MP/10ªPJiJ 
de 19/04/2022 e reiterados através do of. nº 107/2022-MP/10ªPJiJ de 
18/05/2022, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 432/2022-
GaB/corrEGEPol de 01/08/2022, 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.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 646/2022-GaB/cGPc/diVersos de 13/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 19/2018-GaB/corrEGEPol de 
19/01/2018, onde apurou as circunstâncias da fuga do preso de justiça, 
J.M.G., quando se encontrava nas dependências do cPc renato chaves, 
consoante o BoP n. 31/2017.103447-5-SU Mosqueiro, fato ocorrido em 
30/12/17, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 19/2018-
GaB/corrEGEPol de 19/01/2018, 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.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 647/2022-GaB/cGPc/diVersos de 13/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 462/2020-GaB/corrEGEPol de 
21/11/2020, onde apurou condutas, face a autuação de infração n. rV 01988219 
ocorrida em 06/05/2019 relacionada ao veículo MMc l1200 TriToN Gld ES-
PEcial – VTr 2225 de placa QET-8250 Pa, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de provas capazes de atestar a autoria dos fatos;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 462/2020-
GaB/corrEGEPol de 21/11/2020, 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.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
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Portaria Nº 649/2022-GaB/cGPc/diVersos de 14/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 409/2021-GaB/corrEGEPol de 
19/10/2021, onde apurou as circunstâncias da morte por confronto a in-
tervenção policial do nacional l.V.l.c., tendo sido gerado desta situação o 
BoP nº 00617/2021.100194-8 e o iPl nº 617/2021.100035-5, 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 409/2021-
GaB/corrEGEPol de 19/10/2021, 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.
rEGiNa Marcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 650/2022-GaB/cGPc/diVersos de 14/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 252/2019-GaB/corrEGEPol de 
03/10/2019, onde apurou as circunstâncias da intervenção policial que 
culminou com óbito de d.c.S., ocorrida em 15/02/19, no município de al-
meirim/Pa, consoante o BoP n. 143/2019.000216-1, 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 252/2019-
GaB/corrEGEPol de 03/10/2019, 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 651/2022-GaB/cGPc/diVersos de 17/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 306/2021-GaB/corrEGEPol de 
29/07/2021, onde apurou a denúncia formalizada pelo nacional f.P.P., so-
bre a exigência de certa quantia em dinheiro por parte, em tese, de poli-
ciais civis da depol de igarapé Miri, sob pretexto que a polícia civil realiza-
ria vistoria em seu imóvel, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 306/2021-
GaB/corrEGEPol de 29/07/2021, 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 652/2022-GaB/cGPc/diVersos de 17/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 170/2021-GaB/corrEGEPol de 
17/05/2021, onde apurou a necessidade de apurar as responsabilidades, 
quanto a falta de respostas aos ofícios encaminhados pelo MPf requerendo 
remessa das peças restantes do iPl, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios de dolo ou má fé por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 170/2021-
GaB/corrEGEPol de 17/05/2021, 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 653/2022-GaB/cGPc/diVersos de 17/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 135/2022-GaB/corrEGEPol de 
11/04/2022, onde apurou condutas, face o teor de of. nº 152/2022-cla/
limoeiro do ajuru de 15/03/2022, onde é informada a ausência do cum-
primento de diligências e a extrapolação de prazo referente ao Proc. nº 
0800356-93.2021.814.0087, o qual gerou a Nf. nº 000575-826/2021, 
conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver indícios de dolo ou má fé por parte do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 135/2022-
GaB/corrEGEPol de 11/04/2022, 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 654/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/10/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMi-
Ni dE oliVEira, Presidente da aai nº 369/2021-GaB/corrEGEPol, de 
14/09/2021, o qual por meio do PaE 2022/513420, solicitou a inclusão 
dos fatos referentes ao iPl 00539/2022.100023-0 e ao respectivo Proces-
so nº 0800679-92.2022.8.14.0013, à PorTaria inaugural, pois há fatos 
conexos e trata-se das mesmas partes envolvidas no Processo 0801672-
72.2021.8.14.0013 cujos fatos já estão em apuração na aai 369/2021.
rESolVE: determinar o adENdo à PorTaria nº 369/2021-GaB/
corrEGEPol, de 14/09/2021, incluindo os fatos concernentes ao 
iPl 00539/2022.100023-0 e ao respectivo Processo nº 0800679-
92.2022.8.14.0013, nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 866353

..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº276 de 13/10/2022-daF
NoME: NaYaNa fErrEira dE MoraiS PEiXoTo
carGo: Perito Médico legista MaTrÍcUla:5960526/1
PErÍodo:05.10.2022 a 02.04.2023

Protocolo: 866052

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1948/ 2022
aNToNio dE caSTro alVarENGa filHo 
MaTrÍcUla: 8002836 
carGo: Médico legista
cidadE: rUroPoliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/08/2022 a 29/08/2022 
oBJETiVo: rEaliZar EXUMaÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2109/ 2022 
GilSoN riBEiro MaGalHÃES 
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 22/09/2022 a 24/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2108/ 2022 
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 14/09/2022 a 16/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2106/ 2022
aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa 
MaTrÍcUla: 5958507/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/09/2022 a 27/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 866229
Portaria n°. 1719/ 2022 
ValdEMir oliVEira lEiTE 
MaTrÍcUla: 57195697 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: rEcifE/PE
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 11/10/2022 a 15/10/2022 
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2084/ 2022 
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 5156823/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 28/09/2022 a 30/09/2022 
oBJETiVo: aTENdEr SoliciTaÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2085/ 2022 
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 5156823/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 14/09/2022 a 16/09/2022 
oBJETiVo: aTENdEr SoliciTaÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1947/ 2022 
aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: crEPUriZÃo (iTaiTUBa) - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 26/08/2022 a 29/08/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 866221
Portaria n°. 2096/ 2022 
dJair Garcia loPES 
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 18/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 2098/ 2022 
roBErTo dE SoUSa alEiXo 
MaTrÍcUla: 57217742 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/09/2022 a 26/09/2022 
oBJETiVo: aUXiliar NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2099/ 2022
dJair Garcia loPES 
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 28/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2087/ 2022
MoUrÃo carrEra cardoSo JUNior 
MaTrÍcUla: 55588130 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 05/09/2022 a 09/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 866306
Portaria n°. 2100/ 2022 
dJair Garcia loPES 
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2104/ 2022 
diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa 
MaTrÍcUla: 5958375 
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5964090/1 
carGo: Motorista
cidadE: iriTUÍa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 29/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2111/ 2022 
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5892889/1 
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/09/2022 a 30/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2102/ 2022 
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 25/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 866270
Portaria n°. 2093/ 2022
diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa 
MaTrÍcUla: 5958375 
carGo: Perito criminal
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo 
MaTrÍcUla: 5958368 
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1 
carGo: Motorista
cidadE: S. MiGUEl do GUaMá - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 23/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2097/ 2022 
aMilcar BaPTiSTa TocaNTiNS JUNior 
MaTrÍcUla: 54188135/1
carGo: Perito criminal
EMMaNUEl MarcoS doS SaNToS carPiNa 
MaTrÍcUla: 57195136/1
carGo: Motorista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/09/2022 a 09/09/2022 
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2092/ 2022 
diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa
MaTrÍcUla: 5958375 
carGo: Perito criminal
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo 
MaTrÍcUla: 5958368 

carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5964090/1 
carGo: Motorista
cidadE: iriTUÍa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 27/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2094/ 2022 
fraNciSco iTalo caSTElo diaS 
MaTrÍcUla: 5908460-2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/08/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 866239
Portaria n°. 2112/ 2022 
carloS aNToNio dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5941880-1
carGo: auxiliar operacional
lidiaNE BaTiSTa fErrEira SHiMoN cic: 468.339.862-15
MaTrÍcUla: 57225375 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 30/09/2022 a 02/10/2022 
oBJETiVo: coNdUZir E cUSTodiar MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2107/ 2022 
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 21/09/2022 a 23/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2105/ 2022 
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 28/09/2022 a 30/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2103/ 2022 
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BUJarU - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 29/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 866256
Portaria n°. 2088/ 2022 
dJair Garcia loPES 
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 27/09/2022 
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2101/ 2022
dJair Garcia loPES 
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/09/2022 a 22/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2056/ 2022 
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/10/2022 a 02/10/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1969/ 2022
MarcEl lUiZ rodriGUES fErrEira 
MaTrÍcUla: 57192864 
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 30/09/2022 a 10/10/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 866316
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Portaria n°. 1969/ 2022 
MarcEl lUiZ rodriGUES fErrEira 
MaTrÍcUla: 57192864 
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 30/09/2022 a 10/10/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1691/ 2022 
daNiEl alVES JaTi 
MaTrÍcUla: 5958574/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/09/2022 a 20/09/2022 
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1817/ 2022 
BErNardo aNToNio rodriGUES MaUÉS 
MaTrÍcUla: 57226320/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 20/09/2022 a 30/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2091/ 2022
diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa cic: 007.379.522-45
MaTrÍcUla: 5958375 
carGo: Perito criminal
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5964090/1 
carGo: Motorista
cidadE: S. MiGUEl do GUaMá - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 28/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 866322
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4465/2022-daF/cGP, Belém, 19 de outubro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo as férias concedidas pela PorTaria 4376/2022-
daf/cGP, à servidora ÉriKa GUiMariNo doMiNici, analista de Trânsito, 
matrícula 57193605/1, lotada na coordenadoria de desenvolvimento 
de Sistemas, trinta (30) dias de fÉriaS, no período de 20.12.2022 a 
18.01.2023, referentes ao exercício 21.01.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 866240
Portaria Nº 4382/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 14/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa,
usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação no Memº 063/2022, datado de 18/04/2022, 
e demais
despachos no processo 2022/466917;
r E S o l V E:
ProrroGar, por 06 (seis) meses, no período de 21/05/2022 a 
16/11/2022, a remoção do servidor raimundo de Melo Mano, Vistoriador, 
matrícula 57202283/2, da cirETraN “a” de Tucuruí para a cirETraN “B” 
de Novo repartimento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 21/05/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 866337
Portaria Nº 4461/2022-dG/cGP, Gabinete da diretora Geral, 
19/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do ofício circular nº 002/2022-
GS/SEfa, de 08/04/2022, da Secretaria de Estado de fazenda, no Processo 
2022/442317,

coNSidEraNdo a necessidade de transmissão das informações no âmbito 
da administração pública estadual, através da Escrituração fiscal digital de 
retenções e outras informações fiscais (Efd-rEiNf) ;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, como responsáveis pela trans-
missão das informações, no âmbito deste departamento de Trânsito, através 
da Escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (Efd
-rEiNf), em conformidade com o inciso V, do art.5º da instrução Normativa 
da receita federal do Brasil nº 2043, de 12 de agosto de 2021:
TiTUlar rESPoNSáVEl:Sheila de Nazare resque rosa, matrícula 
57173541/2;
SUPlENTE:Misael da Silva Emin, matrícula 57203791/3.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 866370

.

.

errata
.

Retificação da Ata da 3ª Reunião Ordinária do CETRAN/PA-2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.012, de 20 de junho de 2022:
-Na página 69, coluna 01, tabela de ordem nº 23 e 24, 
onde se lê: 

23 190/2021 ra1178255 renato de oliveira Pinto SeMoB Não Provido Maioria 

24 566/2021 ra1029708 ligia Queiroz oliveira SeMoB Não Provido Maioria

Leia-se: 

23 190/2021 ra1178255 renato de oliveira Pinto SeMoB Provido Maioria 

24 566/2021 ra1029708 ligia Queiroz oliveira SeMoB Provido Maioria

EricK alEXaNdrE MarTiNS MiraNda
Secretário Executivo do cETraN/Pa

Protocolo: 865977
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 68/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa VS dElGado coMÉrcio dE arTiGoS 
dE EScriTÓrio EirElli, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 12.665.218/0001-44.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de MaTErial EXPEdiENTE, para atender 
em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Estado do Pará.
Valor: r$ 8.037,00 (oito mil e trinta e sete reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
função: 06 – Segurança Pública
Subfunção: 122 – administração Geral
Programas: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto/atividade: 8338 – operacionalização das ações administrativas;
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de consumo – Gênero alimentício
fonte de recursos: 0261000000 – recursos Próprios;
0661000000 – recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 06/10/2022 Término: 05/10/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 06/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 866022
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
considerando os elementos de instrução constante dos autos relativos 
ao processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2022, do tipo 
“Maior PErcENTUal dE dEScoNTo GloBal”, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento, re-
moção, guarda e logística de veículos apreendidos ou removidos pelo dE-
TraN/Pa e seus Órgão/Entes conveniados, preparação e organização de 
Leilões Públicos por Leiloeiro Oficial, atuando na gestão e logística de es-
paço físico para veículos oriundos das operações de trânsito, com estrutura 
de transporte e disponibilidade de pátios destinados a guarda e realização 
de leilões públicos de veículos automotores removidos e/ou recolhidos nas 
áreas de jurisdição da SEdE e cirETraNS do dETraN/Pa, segundo condi-
ções, quantidades e exigências previstas no Termo de referência – anexo i 
do edital, decorrente do processo administrativo nº 2022/228658.
Considerando a decisão proferida pela Pregoeira Oficial, bem como Pare-
cer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
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rESolVo:
ADJUDICAR E HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 
03/2022, do tipo “maior percentual de desconto global”, à empresa vencedora 
Vip Gestão e logística S.a., inscrita no cNPJ sob o nº 08.187.134/0001-75, 
no desconto de 16,22 % (dezesseis vírgula vinte e dois por cento), conforme 
especificações contidas no edital de licitação e seus anexos.
Belém (Pa), 18 de outubro de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 865874
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4396/2022-daF/cGP, de 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 Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1310612;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
carlos rodrigues da rosa Júnior, matrícula nº 5959285/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fiscaliza-
ção de trânsito desenvolvidas no municipio de castanhal.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4397/2022-daF/cGP, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1310638;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
João Brasil Monteiro filho, matrícula nº 5833833/6.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito desenvolvidas no municipio de Marabá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.200,00
3339036-r$- 800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4398/2022-daF/cGP, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1310565;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Santos de Moraes, matrícula nº 3280616/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito desenvolvidas no municipio de altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.200,00
3339036-r$- 800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865970

..

diÁria
.

Portaria nº 4426/2022-daF/cgp, Belém, 18/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1314364;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do municipio 
de Belém para os municipios de Mãe do rio – 03 à 10/11/2022, capitão 
Poço – 11 à 17/11/2022, Tailândia – 18 à 24/11/2022, igarapé-Miri/Belém 
– 25/11 à 02/12/2022, a fim de realizar levantamento de clima organiza-
cional para detectar variaveis que impactam na efeticidade das atitudes 
laborais.

NoMe MatricULa
Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225 /1

adalberto arno Braga 5923831 /2
Glaura iolanda Brito Pires 3158730 /1

Valdinar costa Vieira Junior 57189952 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 866294
Portaria nº 4275/2022-daF/cgp, de 06/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1260006;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Belém para os municípios de SaNTa iZaBEl do Pará – 14/11 a 
15/11/2022, caSTaNHal – 16/11/2022, caPaNEMa – 17/11/2022, Bra-
GaNÇa – 18/11/2022, SaliNÓPoliS – 19/10 a 21/11/2022, iGaraPÉ aÇÚ 
– 22/11 a 24/11/2022, ViGia dE NaZarÉ – 25/11/2022, SÃo MiGUEl do 
GUaMá – 26/11/2022, caPiTÃo PoÇo – 27/11 a 28/11/2022, BarcarE-
Na – 29/11 a 30/11/2022, aBaETETUBa – 01/12 a 02/12/2022, caMETá 
– 03/12 a 05/12/2022, ToMÉ aÇÚ – 06/12 a 09/12/2022, a fim de realizar 
fiscalização do objeto do contrato n°048/2019- celebrado entre o Detran/
Pa e a Empresa W&l refrigeração e climatização ltda.

NoMe MatricULa

Jairo Barbosa do couto rocha 57196933/1

Ednelson Gomes ribeiro 57195534/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4381/2022-daF/cgp, de 14/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1305888;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E NoVE E MEia (29 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de roNdoN do Pará – 03/11 a 
06/11/2022, aBEl fiGUEirEdo – 07/11 a 09/11/2022, iTUPiraNGa – 
10/11 a 13/11/2022, PiÇarra – 14/11 a 16/11/2022, SÃo GEraldo do 
araGUaia – 17/11 a 20/11/2022, MaraBá – 21/11 a 25/11/2022, Ja-
CUNDÁ – 26/11 a 28/11/2022, TAILÂNDIA – 29/11 a 02/12/2022, a fim 
de realizar acompanhamento, controle e avaliação das atividades e dos 
resultados das cfc’s e capacitoras nos referidos municípios.

NoMe MatricULa
rodrigo Monteiro leite de Sousa 5946933/3

olga Santos Tôrres de assis 3263592/1
Maria lucieire Miranda lima 3266923/1

Joaquim 
lUiZ farias caldas 54183121/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4384/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1258093;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do municipio de Belém 
para o município de Jacundá no período de 17/10 à 11/11/2022, a fim de 
realizar atendimento administrativo, na cirETraN do referido municipio.
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NoMe MatricULa
Maria das Graças raiol Garcez 3262464/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4385/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1216371;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do municipio de Belém 
para o município de Rondon do Pará no período de 17/10 à 11/11/2022, a fim 
de atender e concluir processos de veículos no referido municipio.

NoMe MatricULa
Jorge Marques de albuquerque Maranhão 5783437/6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4386/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1237109;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do municipio de 
Belém para o município de Bragança no período de 31/10 à 25/11/2022, 
a fim de atender e concluir processos de veículos no referido municipio.

NoMe MatricULa
daniel Batista corrêa 57176473/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4387/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1301614;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do municipio de Pa-
rauapebas para o município de Eldorado dos carajás no período de 21/10 
à 25/10/2022, a fim de realizar exame prático de teórico na CIRETRAN do 
referido municipio.

NoMe MatricULa
Valdenor da costa ferreira 80845478/1

Max Elimiliano leite rodrigues 57201304/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4388/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1301586;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do municipio de Altamira 
para o município de Medicilândia no período de 21/10 à 24/10/2022, a fim 
de realizar exame prático de teórico na cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa
alexsandro carneiro 57194034/1

José carlos ferreira Guimarães 57195748/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4389/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1301891;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do municipio de Casta-
nhal para o município de Ipixuna no período de 14/10 à 17/10/2022, a fim 
de aplicar prova de legislação e prática de trânsito no multirão de 2 e 3ª 
fase de habilitação no referido municipio.

NoMe MatricULa
Mariana albuquerque Silveira 57202642/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria nº 4390/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1301891;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do municipio de Belém 
para o município de Ipixuna no período de 14/10 à 17/10/2022, a fim de 
aplicar prova de legislação e prática de trânsito no multirão de 2 e 3ª fase 
de habilitação no referido municipio.

NoMe MatricULa
Vicente de Paulo Pureza 5095042/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4393/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1216332;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do municipio 
de Belém para o municipio de rondon do Pará no período de 17/10 à 
11/11/2022, a fim de realizar vistoria de veiculos , no referido municipio.

NoMe MatricULa
davi carvalho lobo 57217164/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4395/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1313745;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do municipio de 
Belém para os municipios de castanhal – 19 à 22/10/2022, capitão Poço 
– 23 à 26/10/2022, Tomé-açu – 27/10 à 01/11/2022, Bragança – 02/11 
à 06/11/2022, Capanema/Belém – 07/11 à 11/11/2022, a fim de realizar 
estudo e viabilidades de clinicas.

NoMe MatricULa

Márcio fonseca da Silva 57193191/4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4401/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1314298;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do municipio de Belém 
para o municipio de Salinópolis no período de 30/10 à 15/11/2022, a fim 
de acompanhar a equipe de fiscalização de trãnsito para apoio administra-
tivo, realizando atvidades correlatas a sua área de atuação. 

NoMe MatricULa

leonardo araújo da costa 80845441/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4404/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1310686
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do municipio de Belém para o 
municipio de Tucumã no período de 20/10 à 27/10/2022, a fim de realizar 
atendimento de habilitação durante a banca itinerante de 1ª fase de cNH.

NoMe MatricULa

fernando Jorge do carmo 55588473/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria nº 4406/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1310762
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do municipio de 
Belém para o municipio de São João do araguaia no período de 20/10 à 
27/10/2022, a fim de coordenar os trabalhos da equipe itinerante e gestão 
de processos de habilitação derados durante a referida ação.

NoMe MatricULa

fernando Simões costa 80845616/1

Waldir de azevedo repolho 54194159/2

alvaro augusto dos Santos Moraes 57200281/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4409/2022-daF/cgp, de 17/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1272382;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Belém para os municípios de SÃo MiGUEl do GUaMá – 17/10 a 
11/11/2022, a fim de prestar serviços de atendimento de veículo na CIRE-
TraN do referido município, conforme solicitação.

NoMe MatricULa

Maria do Socorro custódio cejas 57175753/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 865968
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

errata
.

ERRATA DE PORTARIA N°01232/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.147 de 11 de outubro de 2022, Protocolo: 862728
oNde se LÊ:
Servidor(es): 57202213 – PaUlo cEZar BarroS JUNior; MoToriSTa; 
Período: 27/09 a 29/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
Leia-se:
Servidor(es): 58687771 – daNiEl PErEira BarBoSa; MoToriSTa; Perío-
do: 27/09 a 29/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)

Protocolo: 866359

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 160/2021
termo aditivo: 1
data da assinatura: 19/10/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do Prazo de execução e vigência contratual
Justificativa: A execução do contrato será prorrogada pelo prazo de 12 
(doze) meses juntamente com a sua vigência, iniciando em 20/10/2022 
e encerrando em 19/10/2023, conforme disposição da lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores”.
Programa de Trabalho: Programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8228, 
natureza de despesa 339039, fonte 0101.
contrato: 160/2021
contratado: a iMaGEM coMErcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 07.377.150/0001-68
Endereço: rodovia Mário covas, nº 470, Sala 07-B, Bairro coqueiro, ana-
nindeua- Pa.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 866324

.

diÁria
.

Portaria Nº: 01383/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir caMiNHÃo VTr, aTÉ o MUNicÍPio dE ViToria do 
XiNGU, afiM dE rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS diVErSoS.
57211746; cESar aUGUSTo SilVa dE alMEida; MoToriSTa; Período: 
08/10/2022 a 10/10/2022 origem: MariTUBa; destino: ViTÓria do XiN-
GU; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 866360
Portaria Nº: 01384/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir VTr, coM o PPl, Para ParTiciPar da aUdiÊNcia 
dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
57206217; THiaGo MoraES XaViEr; aGENTE PENiTENciário; Período: 
03/10/2022 a 03/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: caSTaNHal; 
diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 866361
Portaria Nº: 01389/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: dESlocaMENTo da EQUiPE Para colocaÇÃo dE diSPoSiTi-
Vo E fiScaliZaÇÃo dUraNTE o PErÍodo dE SaÍda TEMPorária coM 
MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.
5954144; fraNciSco fErrEira da SilVa filHo; Policial PENal; Pe-
ríodo: 07/10/2022 a 16/10/2022 origem: MaraBá; destino: TUcUrUÍ; 
diária(s): 9 e ½ (nove e meia);
objetivo: dESlocaMENTo da EQUiPE Para colocaÇÃo dE diSPoSiTi-
Vo E fiScaliZaÇÃo dUraNTE o PErÍodo dE SaÍda TEMPorária coM 
MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.
5161083; JoEliToN coSTa XaViEr; Policial PENal; Período: 
07/10/2022 a 16/10/2022 origem: MaraBá; destino: TUcUrUÍ; diá-
ria(s): 9 e ½ (nove e meia);
objetivo: dESlocaMENTo da EQUiPE Para colocaÇÃo dE diSPoSiTi-
Vo E fiScaliZaÇÃo dUraNTE o PErÍodo dE SaÍda TEMPorária coM 
MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.
57221254; roBErTo WilliaM fErrEira lEiTE; Policial PENal; Perío-
do: 07/10/2022 a 16/10/2022 origem: MaraBá; destino: TUcUrUÍ; diá-
ria(s): 9 e ½ (nove e meia);
objetivo: dESlocaMENTo da EQUiPE Para colocaÇÃo dE diSPoSiTi-
Vo E fiScaliZaÇÃo dUraNTE o PErÍodo dE SaÍda TEMPorária coM 
MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.
5937454; WlladSoN icaro dE SoUSa BiaVa; Policial PENal; Perío-
do: 07/10/2022 a 16/10/2022 origem: MaraBá; destino: TUcUrUÍ; diá-
ria(s): 9 e ½ (nove e meia);
objetivo: dESlocaMENTo da EQUiPE Para colocaÇÃo dE diSPoSiTi-
Vo E fiScaliZaÇÃo dUraNTE o PErÍodo dE SaÍda TEMPorária coM 
MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.
5949832; iGor diaS caSTElo BraNco; Policial PENal; Período: 
07/10/2022 a 16/10/2022 origem: MaraBá; destino: TUcUrUÍ; diá-
ria(s): 9 e ½ (nove e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 866362
Portaria Nº: 01408/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: ParTiciPar d UM EVENTo dE cErTificaÇÃo Na UNidadE crr-
Moc. fiScaliZar aSSUNToS da EdUcaÇÃo.
5946493; PaTricia claUdia SalES SaNToS cardoSo; coordENa-
dor; Período: 11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BElÉM; destino: Mo-
caJUBa; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: ParTiciPar d UM EVENTo dE cErTificaÇÃo Na UNidadE crr-
Moc. fiScaliZar aSSUNToS da EdUcaÇÃo.
97571433; aliNE diaS MacHado ViEira; GErENTE; Período: 
11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BElÉM; destino: MocaJUBa; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: ParTiciPar d UM EVENTo dE cErTificaÇÃo Na UNidadE crr-
Moc. fiScaliZar aSSUNToS da EdUcaÇÃo.
5907902; EdiaNNE do Socorro afoNSo NoNaTo; aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo; Período: 11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BElÉM; desti-
no: MocaJUBa; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: ParTiciPar d UM EVENTo dE cErTificaÇÃo Na UNidadE crr-
Moc. fiScaliZar aSSUNToS da EdUcaÇÃo.
5726220; roSiNaldo HUGo MiraNda; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BElÉM; destino: MocaJUBa; diá-
ria(s): 1 (uma diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 866366
Portaria Nº: 01409/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: SUPorTE Na iMPlaNTaÇÃo dE ESTrUTUra Para rEaliZaÇÃo 
da ParTE PráTica do cUrSo dE MarcENaria ProcaP 2019.
5798213; lUiZ faBio oliVEira BarroS; GErENTE; Período: 
10/10/2022 a 13/10/2022 origem: BElÉM; destino: MaraBá; diária(s): 
3 e ½ (três e meia);
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objetivo: acoMPaNHar o GErENTE dE ENSiNo ProfiSSioNaliZaNTE, 
QUaNTo ao SUPorTE Na iMPlaNTaÇÃo dE ESTrUTUra Para rEaliZa-
ÇÃo da ParTE PráTica do cUrSo dE MErcENaria ProcaP 2019.
5575036; MilToN caldaS NaSciMENTo; aUXiliar oPEracioNal; Perí-
odo: 10/10/2022 a 13/10/2022 origem: BElÉM; destino: MaraBá; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);
objetivo: EXEcUTar iNSTalaÇÕES ElÉTrica Para aliMENTar oS Ma-
QUiNárioS QUE SErÃo UTiliZadoS NaS oficiNaS GalPÃo dE TraBa-
lHo No SEMiaBErTo.
5952340; PEdro HENriQUE MacHado da SilVa; ElETriciSTa; Período: 
10/10/2022 a 13/10/2022 origem: BElÉM; destino: MaraBá; diária(s): 
3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 866367
Portaria Nº: 01410/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: SUPorTE Na iMPlaNTaÇÃo dE ESTrUTUra Para rEaliZaÇÃo 
da ParTE PráTica do cUrSo dE MarcENaria ProcaP 2019.
5954403; MarTHUS STaliN alVES SoUSa; Policial PENal; Período: 
28/09/2022 a 28/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: SaNTa lUZia do 
Pará; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
57217274; JoSE raiMUNdo oliVEira dE SoUZa; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 28/09/2022 a 28/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: 
SaNTa lUZia do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 866368
Portaria Nº: 01411/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
ervidor(es):
objetivo: SUPorTE Na iMPlaNTaÇÃo dE ESTrUTUra Para rEaliZaÇÃo 
da ParTE PráTica do cUrSo dE MarcENaria ProcaP 2019.
54180771; GioVaNY riTa MaToS BarroSo; MoToriSTa; Período: 
28/09/2022 a 28/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: oUrÉM; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
5954203; aNToNio WaGNEr carValHo dE Sa; Policial PENal; Perí-
odo: 28/09/2022 a 28/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: oUrÉM; 
diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
7009648; aNdrE oliVEira dE MElo; Policial PENal; Período: 
28/09/2022 a 28/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: oUrÉM; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal 
do JÚri.
54180752; JoSE EdiNaldo NaSciMENTo doS SaNToS; aGENTE PENi-
TENciário; Período: 28/09/2022 a 28/09/2022 origem: caPaNEMa; des-
tino: oUrÉM; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 866369
Portaria Nº: 01405/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
54181949; JoElcio SoUZa MorEira; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 19/10/2022 a 21/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: oEiraS do 
Pará; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
5434440; EdSoN VaNdEr MEirElES VaNZEllEr; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 19/10/2022 a 21/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: 
oEiraS do Pará; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
54181897; doMiNGoS BraGa NETo; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 19/10/2022 a 21/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: oEiraS do 
Pará; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o PPl, Para ParTiciPar EM SESSÃo 
do TriBUNal do JÚri.
54196345; MaNoEl PaUlo BarradaS MarTiNS; MoToriSTa; Perío-
do: 19/10/2022 a 21/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: oEiraS do 
Pará; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 866363
.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº 2663/2022 – dGP.seaP BeLÉM/Pa, 19 de oUtUBro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licENÇa MaTErNidadE à servi-
dora JESSica aMoriM rodriGUES BraBo, Téc. em Gestão Penitenciária 
- Nutrição, Matrícula 5963443/1, no período de 06/10/2022 a 03/04/2023.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 865905

..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 694 de 19 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição Estadual, c/c o art. 
34, do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem mesmo prejuízo a terceiros;
coNSidEraNdo, ainda, o pedido formulado pelo instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará - iGEPrEV, no sentido de dar conformida-
de a regular instrução do Processo administrativo nº 2021/733517, de 
05.07.2021.
rESolVE:
Art. 1º - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão da 
servidora riTa dE cáSSia fErrEira GUiMarÃES, matrícula nº 715468-1, 
sob o regime de prestação de serviços, a contar de 02.06.1986, consoante 
declaração S.r.H/B.P - 066/90, de 03.01.1990. Posteriormente admitida na 
condição de diarista, na função de assistente Técnico ref. XXVi, conforme 
PorTaria nº 243/86, de 02.06.1986, teve o cargo transformado em 
efetivo de assistente Técnico, através do decreto nº 4770, de 13.03.1987, 
publicado no Diário Oficial do Estado de 16.03.1987
art. 2º – Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos a 02.06.1986.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 19 de outubro de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 866072
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto: 47/2022 ao terMo de FoMeNto: 001/2021 – 
acadeMia ParaeNse de MUsica
oBJETo: iNclUSÃo dE foNTE Para o EXErcÍcio 2022 – doTaÇÃo orÇa-
MENTária: 8842-0101008885/0301008885-335041. Pi: 103Tf18842c. 
aÇÃo: 232297
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8842
orÇaMENTária: 8421-0101008885/0301008885-335041. Pi: 
103foP8421c. aÇÃo: 233690
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421
aSSiNaTUra: 19/10/2022
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra.

Protocolo: 865967
aPostiLaMeNto: 48/2022 ao coNtrato: 009/2019–c&s ViGi-
LÂNcia PatriMoNiaL eireLLi
oBJETo: iNclUSÃo dE foNTE Para o EXErcÍcio dE 2022 – doTaÇÃo or-
ÇaMENTária: 8338-0101006361/0301006361-339037. Pi: 412cTo8338c 
aÇÃo: 231214. fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
aSSiNaTUra: 19/10/2022
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra.

Protocolo: 865972
.

diÁria
.

Portaria Nº 697, de 19.10.2022
fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: lUciaNa criSTiNa BriTo
cargo: ProcUradora do ESTado
Matrícula: 5930954/1
Quantidade de diárias: 2 e 1/2 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: SaNTarÉM/Pa
Período: 20 a 22.10.2022
objetivo: realizar tratativas acerca da implantação do Museu dos Povos 
do Tapajós.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/ Secretário adjunto da Se-
cretaria de Estado de cultura / Secult.

Protocolo: 866331
Portaria Nº 691/22, de 18.10.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Thais christina coelho Siqueira
cargo: assessor
Matrícula: 5953350-1
Quantidade de diárias: 02 e 1/5 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 20 a 22.10.2022
objetivo: cobertura jornalística de agenda de governo.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Júnior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura

Protocolo: 865834
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Portaria Nº 693/22, de 18.10.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: lorena Saraiva da Silva
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 5960041-1
Quantidade de diárias: 02 e 1/5 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 20 a 22.10.2022
objetivo: cobertura jornalística de agenda de governo.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Júnior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura

Protocolo: 865836
.

oUtras MatÉrias
.

a comissão designada pela Portaria 643/2022-secULt, em cum-
primento ao item 4, 4.6, do Edital 003/2022: Artistas, Profissionais e 
Fazedores de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
reLaÇÃo –oUtUBro/2022

 N° NoMe LiNGUaGeM cPF/cNPJ

1. 
alEXSaNdro laUNÉ doS 

SaNToS
 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiS-
TaS EM cENa

755.730.672-49
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 

arTiSTaS EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 

EM cENa
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

2. caMila SilVa rioS MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 054.171.942-47

3. 

coordENaÇÃo daS aSSo-
ciaÇÕES daS coMUNidadES 
rEMaNEScENTES dE QUiloM-

BoS do Pará - MalUNGU

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiS-
TaS EM cENa

06.968.130/0001-
07

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 
EM cENa

4. dÉBora criSTiaNE BloiS 
NaSciMENTo

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 559.554.952-15

PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador

5. EdUardo SoUZa alVES
MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 

oU oficiNa 912.299.602-87
PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador

6. 
EVElYN ViTÓria PENicHE 

MoraES)
 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiS-
TaS EM cENa 020.210.602-09

34.619.592/0001-4ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 
EM cENa  

7. GaBriElE dE oliVEira 
MarTiNS ProdUTora EXEcUTiVa 028.892.752-48

8. liliaN criSTiNa da SilVEi-
ra SoUZa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 816.112.422-15

9. lorETa criSTiNa fErrEio-
ra carValH

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 017.758.612-52

10. lUcaS MaTHEUS ViEira MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 030.854.932-55

11. MaGNa riBEiro da SilVa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiS-
TaS EM cENa

022.346.042-73
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 

arTiSTaS EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 

EM cENa
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

12. Marcio JoSE GoNcalVES 
JardiM

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiS-
TaSEMcENa

44.817.784/0001-
10

571.558.952-53

ESPETácUloSarTÍSTicoS 4 coM aTÉ 6 
arTiSTaSEMcENa

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaSEMcENa

13. Marco aNTÔNio dE carVa-
lHo MorEira

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 893.291.472-91

14. MicHEla roQUE SilVa 
NaSciMENTo da coSTa

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 798.362.595-20

15. Pricila criSTiaNE SaNToS 
da rocHa foTÓGrafo(a) 847515922-20

16. ricHard NaZarENo MaToS 
dE QUEiroZ

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiS-
TaSEMcENa

594.011.682-53ESPETácUloSarTÍSTicoS 4 coM aTÉ 6 
arTiSTaSEMcENa

ESPETácUloSarTÍSTicoS  coM 7 oU MaiS 
arTiSTaSEMcENa

17. roNaldo NorBErTo da 
SilVa

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiS-
TaSEMcENa

703.534.752-62ESPETácUloSarTÍSTicoS 4 coM aTÉ 6 
arTiSTaSEMcENa

ESPETácUloSarTÍSTicoS  coM 7 oU MaiS 
arTiSTaSEMcENa

18. rUi GUilHErME loUriNHo

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiS-
TaSEMcENa

929.586.992-34
47.930.388/0001-

93

ESPETácUloSarTÍSTicoS 4 coM aTÉ 6 
arTiSTaSEMcENa

ESPETácUloSarTÍSTicoS  coM 7 oU MaiS 
arTiSTaSEMcENa

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa

19. SaMilY Maria MorEira 
da SilVa

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 008.111.082-01

20. TaYNara cHriSTiNNE car-
ValHo Garcia

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 036.418.852-99

21. THaYSa criSTiNa MaGa-
lHÃES doS SaNToS

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 010.987.792-66

22. TáliSoN PErEira PaUliNo MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo 
oU oficiNa 022.463.511-54

23. 

WilNEllY do Socorro dE 
oliVEira PiNHEiro

GrUPo ParrafolclÓrico 
MaPiNGUarY

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 133.624.612-04

Protocolo: 866236

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1829 de 04 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 
2022/1235932.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “CE-
NoGrafia E adErEÇoS cÊNicoS E lÚdicoS Para criaNÇa” referente à 
iN 1291/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE lUiZ NaS-
ciMENTo da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; cargo: coordENador 
dE iNiciaÇÃo arTÍSTica; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) 
ValMir dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº:5899702/1; cargo: TÉcNi-
co EM GESTÃo cUlTUral TEaTro.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 866033

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo – 860798
Publicado no d.o.e nº 35.142 em 05/10/2022
onde se lê: “PorTaria Nº 1830 dE 04 dE SETEMBro 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 Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.959, de 05 de maio de 2022. coNSidEraNdo a lei 8.666/93, sobre 
o acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e parcerias, e 
ainda de acordo com o PaE nº 2022/1236983. [...]”
Leia-se: “PorTaria Nº 1830 dE 04 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 Estadual, publicados 
no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 de 19 
de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE nº 
34.959, de 05 de maio de 2022. coNSidEraNdo a lei 8.666/93, sobre 
o acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e parcerias, e 
ainda de acordo com o PaE nº 2022/1236983. [...]”

Protocolo: 865969
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.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1291/2022
Pae: 2022/1235932
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “CENO-
Grafia E adErEÇoS cÊNicoS E lÚdicoS Para criaNÇa”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 997/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260178.
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): lUiZ carloS SaNTiaGo, inscrito(a) no cPf de nº 
483.298.862-04
Valor Total: r$ 3.500,00
data: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1291/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1291/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 04/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 866034

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1857 - cGP/FcP de 18 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 2022/1332247 – SEBP/ daf/ cGP/ fcP de 17/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que representando a fundação cultural do Estado 
do Pará, por meio da diretoria de leitura e informação/ Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas, realizarão visita técnica às futuras intalações das 
Bibliotecas Públicas de: ipixuna do Pará, Nova Timboteua e igarapé-Miri.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

MariNildE cHaVES BarBoSa 57193519/ 1 Gerente 26/10 à 
29/10/2022 3 ½

 Joao lUiZ corrEa 57195493/ 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: 866325
Portaria Nº 1858 - cGP/FcP de 18 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 2022/1325357 –dli/ daf/ cGP/ fcP de 14/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que representando a fundação cultural do Estado do Pará, 
por meio da diretoria de leitura e informação/ coordenadoria de Promo-
ção da Editorial - CPED, realizará Oficina de Contação de Histórias, por oca-
sião do 43º aniversário da Biblioteca Municipal Welton Marques Gonzaga, 
no município de Paragominas/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

lUaNa NEGrao dE MoUra 57193500/ 1 assistente adminis-
trativo

23/10 à 
29/10/2022 6 ½

 

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 866321

Portaria Nº 1859 - cGP/FcP de 18 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 2022/1317754 – docia/ GaPrE/ daf/ cGP/ fcP de 13/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, que ministrará oficina de iniciação em audio-
visual, que acontecerá no município de Marituba/Pa.

NoMe cPF rG dias diÁ-
ria

rafaEl fErrEira 101.550.367-50 8867068

24, 25, 26, 27, 28, 
31/10/2022 e

01, 03, 04, 
07/11/2022

5
 

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 866305
Portaria Nº 1862 - cGP/FcP de 18 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 2022/1317493 – docia/ GaPrE/ daf/ cGP/ fcP de 13/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a colaboradora 
eventual abaixo mencionada, que ministrará oficina iniciação ao teatro, 
conforme PaE 2022/1235904 (MÓdUlo USiPaZ oUTUBro/2022) e (PaE 
2022/1267862), no município de Marituba/Pa.

NoMe cPF rG dias diÁ-
ria

 ila NaNaN MENdES falcÃo 989.178.202-63 5988139

24, 25, 26, 27, 28, 
31/10/2022 e

01, 03, 04, 
07/11/2022

5
 

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 866312
.

FÉrias
.

Portaria Nº 1865 - cGP/FcP de 19 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr: férias aos servidores abaixo relacionados:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

32743/1 roSa dE fáTiMa liMa dE 
oliVEira coordENadora 01/06/2021 à 

31/05/2022
26/12/2022 à 
24/01/2023

57234318/1 JorGE daVid raMoS aSSiSTENTE cUl-
TUral

06/12/2020 à 
05/12/2021

19/12/2022 à 
17/01/2023

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 866340
aViso de resULtado de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Pe 014/2022 – srP 08/2022 – FcP 
objeto:  rEGiSTro dE PrEÇoS Para a fUTUra oU EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE BENS MÓVEiS (MoBiliárioS), Para SUPrir aS NEcESSidadES 
doS TEaTroS MarGarida ScHiVaSaPPa, WaldEMar HENriQUE E Bi-
BlioTEca arTHUr ViaNa, coNforME dEScriTiVo coNSTaNTE No TEr-
Mo dE rEfErÊNcia. Às 17h21min do dia 19 de outubro de 2022, após 
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade compe-
tente, Sr. GUilHErME rElVaS d’ oliVEira, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, de 
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10 de fevereiro de 2021, HoMoloGa a adJUdicaÇÃo, referente ao Pregão 
Eletrônico no Sistema de registro de Preços, do tipo Menor Preço Global 
por lote conforme  o art. 45 do decreto Estadual n°  534, de 04 de feverei-
ro de 2020, referente ao PaE n° 2021/766446 – fcP, em favor da empresa 
abaixo relacionada: 
Empresa Vencedora: coNNEcT MÓVEiS coMÉrcio E SErViÇoS dE MoBi-
liário lTda, inscrita no cNPJ sob nº 43.357.159/0001-70
Valor Global: r$ 6.376.408,76 (seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, 
quatrocentos e oito reais e setenta e seis centavos)
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 866388
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 56/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: aquisição de copos descartaveis
daTa da aSSiNaTUra:19/10/2022.
ViGÊNcia:19/10/2022 a 18/10/2023.
PrEGÃo ElETrÔNico/arP: nº 011/2021/SEPlad-Pa
Valor: r$6.325,00
orÇaMENTo:
PT. 47201131221297, aT: 8338, fT: 0101, Nd: 339030.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes. 
coNTraTado: STar coMErcio dE aliMENToS lTda
cNPJ nº 23.146.066/0001-90, rua das rosas, 198- Galpão 4- Parque Ver-
de- Belém-Pa.
Proc. Nº: 2022/157284
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 866357

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 07/2022/FcG
oBJETo: aquisição de Estantes de Partitura.
coNSUlTa do EdiTal: http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_pre-
gao_filtro.asp?Opc=0 e http://www.fcg.pa.gov.br/content/editais
aBErTUra:04/11/2022, as 9:00h, horário de Brasília, no endereço eletrô-
nico https://www.gov.br/compras/pt-br;
UaSG: 925800.
ProcESSo nº 2022/891666
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, superintendente da fcG.

Protocolo: 865929

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

coNtrato
.

coNtrato
exercício:2022
OBJETO: Contratação de Instrutor Oficineiro, para Ministração de Oficina 
de  Produção textual.
ViGÊNcia: 17/09/2022 a 25/09/2022.
Valor: r$ 1.440,00 (hum mil,  quatrocentos e e quarenta reais)
coNTraTo: 19/2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 24.722.1508.8236 – Produção e difusão da 
informação 
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
foNTE: 0101 – recursos ordinários
coNTraTado: criS GUiMaraES ciriNo da SilVa
ENdErEÇo: rua carlos Gomes nº 138 Bairro: campina  – Belém/Pa
Belém, 20 de outubro de 2022.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 865959

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata da Portaria de Férias Nº 263/2022, de 17 de oUtUBro 
de 2022, que trata da coNcessÃo de Ferias, dos servidores, pu-
blicada em doe 35.155 de 19 de outubro de 2022:
oNde se LÊ:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

aNa Maria dE SoUZa lUNa 7004060/1 02/03/1982 02/03/21 a 
01/03/22 

05/12/22 a 
03/01/23 

se LÊ:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

aNa Maria dE SoUZa lUNa 7004060/1 02/03/1982 02/03/21 a 
01/03/22 

12/12/22 a 
21/12/23 

errata da Portaria de Férias Nº 252/2022, de 03 de oUtUBro 
de 2022, que trata da coNcessÃo de Ferias, dos servidores, pu-
blicada em doe 35.140 de 04 de outubro de 2022:
EXclUir:

NoMe Mat. adMis-
sÃo

PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

BrENda frEiTaS MaciEl HacHEM 5902198/2 01/06/2017 01/06/21 a 
31/05/22

16/11 a 
30/11/22

Protocolo: 866380

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 21/2022– cesad/sedUc
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, usando da competência 
que lhe foi delegada pelo art. 1º da PorTaria n° 008/2021-gs, de 21 de 
janeiro de 2021, publicado no d.o.e. n° 34.470/2021 de 25/01/2021, em 
consonância com a lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal,
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que consi-
derou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo 
para o qual foram nomeados ̣:

serVidor data de 
eXercÍcio

MatrÍ-
cULa

UNidade
adMiNistra-

tiVa
carGo coN-

ceito

adEraldo dE JESUS 
ViEira 24/12/2008 57210990-1 6ª UrE ViGia EXcE-

lENTE

adriaNa coNcEicao 
da SilVa 26/11/2008 57209904-1 18ª UrE

ESPEcialiSTa 
EM EdUcacao 

claSSE ii

EXcE-
lENTE

alEXSaNdro SoZar 
MarTiNS 04/09/2008 57204659-1 USE 10 ProfESSor 

claSSE iii
EXcE-

lENTE
aNa PaUla TaVarES 

loPES 11/04/2019 5930188-2 6ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

carla iaMillE PEiXoTo 
E SilVa 29/01/2009 57213673-1 USE 10 aSSiSTENTE adMi-

NiSTraTiVo BoM

carloS EdUardo lira 
SilVa 16/11/2009 57222719-1 USE 10 ProfESSor 

claSSE iii
EXcE-

lENTE
cHarlES JoNES roS-
SETTo dE alMEida 26/05/2003 5837588-2 USE 10 ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
cirlENE do Socorro 

SilVa da SilVa 15/07/2003 5299128-1 18ª UrE ProfESSor 
claSSE iii

EXcE-
lENTE



62  diário oficial Nº 35.156 Quinta-feira, 20 DE OUTUBRO DE 2022

clEBErSoN rEiS dE 
MENEZES 09/01/2007 5839424-2 USE 10 ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
criSTiaNE Maia do 
ESPiriTo SaNTo 27/08/2008 57202664-1 USE 10 ProfESSor 

claSSE ii BoM

criSTiaNE SilVa 
NoGUEira BraGa 20/12/2006 5838401-4 USE 10 ProfESSor 

claSSE iii
EXcE-

lENTE
dElMa Maria car-

doSo 06/08/2009 5713420-2 10ª UrE ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

dENilSoN caMPoS 
PErEira 23/01/2009 57210697-1 USE 9 aUXiliar oPEra-

cioNal
EXcE-

lENTE
ElaiNE criSTiNa doS 

SaNToS SalES 04/09/2008 57205090-1 USE 10 ProfESSor 
claSSE ii BoM

EliaNa do Socorro 
SaNToS da SilVa 20/04/2009 57216906-1 USE 14 ProfESSor 

claSSE ii
EXcE-

lENTE
EliZaBETH ZUlEiMar 

TorrES 06/05/2003 5838312-2 USE 10 ProfESSor 
claSSE iii

EXcE-
lENTE

EloY da TriNdadE 
PiNHEiro 19/11/2008 57208480-1 USE 7

ESPEcialiSTa 
EM EdUcacao 

claSSE i

EXcE-
lENTE

EMaNUEl caNdido 
MoraES PENa 12/05/2006 5777038-2 USE 4 ProfESSor 

claSSE ii BoM

EriSoN coSTa dE 
MoraES 11/02/2004 5845319-2 USE 10 ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
GilSoN da coNcEicao 

ViTor fariaS 09/01/2008 57192635-1 USE 1 ProfESSor 
claSSE iii

EXcE-
lENTE

GiZEllE coSTa NaS-
ciMENTo 29/01/2009 57212690-1 9ª UrE aSSiSTENTE adMi-

NiSTraTiVo
EXcE-

lENTE
JacilENE alVES da 

coSTa 22/08/2008 57199225-2 10ª UrE ProfESSor 
claSSE ii BoM

JEfrEY doMiNGoS 
BElEM 18/10/2004 5841216-2 USE 14 ProfESSor 

claSSE i BoM

Joao BaTiSTa dE 
MiraNda GodiNHo 08/05/2003 51855949-1 USE 10 ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
JoSE NaTaN liMa 

filHo 21/08/2008 57203009-1 USE 10 ProfESSor 
claSSE ii

EXcE-
lENTE

KaTia fErNaNda 
GarcEZ MoNTEiro 29/07/2003 5837731-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE iV
EXcE-

lENTE
lENaNda coSTa 

MalcHEr 03/03/2009 57214372-1 6ª UrE MErENdEira EXcE-
lENTE

MarcElo dE oliVEira 
ViaNa 19/11/2009 57222700-1 USE 10 ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
Marcia criSTiNa dE 

MiraNda liMa 19/07/2006 57175265-1 USE 5 ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

Marcia NaZarE 
PEdroSa loBaTo 12/07/2011 5890678-1 USE 5 aSSiSTENTE adMi-

NiSTraTiVo
EXcE-

lENTE

Marco aNToNio 
GalVao MoraiS 24/11/2008 57208881-1 USE 7

ESPEcialiSTa 
EM EdUcacao 

claSSE ii

EXcE-
lENTE

Maria dE NaZarE da 
coSTa BarBoSa 21/11/2008 5844835-2 USE 7

ESPEcialiSTa 
EM EdUcacao 

claSSE ii

EXcE-
lENTE

METUSaEl alEiXo dE 
caMPoS 07/01/2009 57210403-1 9ª UrE SErVENTE EXcE-

lENTE
oldair dE alMEida 

doS SaNToS 04/09/2008 57203077-1 USE 5 ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

oScariNa alVES 
dE liMa 02/05/2011 5889616-1 9ª UrE

ESPEcialiSTa 
EM EdUcacao 

claSSE i

EXcE-
lENTE

roBSoN liMa PaSSa-
riNHo 13/02/2004 54184134-1 USE 4 ProfESSor 

claSSE i BoM

roSEaNE dE alMEida 
corrEa 25/11/2009 55586797-2 6ª UrE ProfESSor 

claSSE i BoM

rUBia rafaEllE 
NEGrao coSTa 29/08/2008 57203574-1 USE 10 ProfESSor 

claSSE ii
EXcE-

lENTE
SalES MarTiNS da 

SilVa 05/05/2011 8046468-1 6ª UrE ProfESSor 
claSSE ii BoM

SaNdra fErrEira 
rodriGUES 03/08/2005 5777569-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE ii
EXcE-

lENTE
SaraH dE aViZ cardo-

So rocHa 17/01/2008 55586951-2 USE 10 ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

SEBaSTiao fErrEira 
MarTiNS 20/07/2006 54192388-2 USE 8 ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE
SElMa NaZarE JESUS 

dE SoUSa 21/07/2006 54181610-2 USE 8 ProfESSor 
claSSE ii BoM

SilENE BraSil dE 
SoUSa 24/11/2008 57208863-1 6ª UrE

ESPEcialiSTa 
EM EdUcacao 

claSSE ii

EXcE-
lENTE

SilVia BETaNia Gordo 
E Gordo 13/08/2007 5793475-2 USE 1 ProfESSor 

claSSE i
EXcE-

lENTE

SirlEY dE MoraES 
PoMBo 03/09/2007 5749522-2 6ª UrE ProfESSor 

claSSE ii
EXcE-

lENTE
ViTor JoSE da SilVa 

BorGES 15/03/2010 57196858-2 14ª UrE ProfESSor 
claSSE i

EXcE-
lENTE

Waldir SaNToS da 
SilVa 02/01/2007 54187775-2 USE 10 ProfESSor 

claSSE i BoM

WallESoN GoMES doS 
SaNToS 14/01/2008 54187038-2 USE 5 ProfESSor 

claSSE iii
EXcE-

lENTE
WilHaME doS rEiS 

PaiXao 07/01/2009 57210539-1 9ª UrE ViGia BoM

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 18 dE oUTUBro dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 866105
Portaria de sUBst. Nº 1.101/2022-GaB/siNd. Belém, 19 de ou-
tubro 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 05/2022 da comissão 
Sindicante, datado em 05/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNÍZio doS SaNToS, matrícula 
n° 5902612-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo 
BaNdEira, matrícula nº 303860-1, para atuar na Sindicância investigatória 
nº 487/2022-GaB/SiNd de 05/05/2022, publicada no doE n° 34.961 de 
06/05/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.102/2022-GaB/siNd. Belém, 19 de ou-
tubro 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 03/2022 da comissão 
Sindicante, datado em 06/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNÍZio doS SaNToS, matrícula 
n° 5902612-1, pelo servidor EdUardo daVid SaVElariNHo PaNToJa, 
matrícula nº 5901035-1, para atuar na Sindicância investigatória nº 
594/2021-GaB/SiNd de 19/05/2021, publicada no doE n° 34.589 de 
20/05/2021, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.103/2022-GaB/siNd. Belém, 19 de ou-
tubro 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 08/2022 da comissão 
Sindicante, datado em 14/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNÍZio doS SaNToS, matrícula 
n° 5902612-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo 
BaNdEira, matrícula nº 303860-1, para atuar na Sindicância investigatória 
nº 678/2022-GaB/SiNd de 27/06/2022, publicada no doE n° 35.024 de 
28/06/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.104/2022-GaB/siNd. Belém, 19 de ou-
tubro 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 06/2022 da comissão Sindi-
cante, datado em 05/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNÍZio doS SaNToS, matrícula n° 
5902612-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, matrícula nº 303860-1, para atuar na Sindicância investigatória 
nº 696/2022-GaB/SiNd de 01/07/2022, publicada no doE n° 35.034 de 
05/07/2022, na qualidade de membro;
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ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.105/2022-GaB/siNd. Belém, 19 de ou-
tubro 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 04/2022 da comissão 
Sindicante, datado em 05/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNÍZio doS SaNToS, matrícula 
n° 5902612-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo 
BaNdEira, matrícula nº 303860-1, para atuar na Sindicância investigatória 
nº 698/2022-GaB/SiNd de 01/07/2022, publicada no doE n° 35.034 de 
05/07/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.106/2022-GaB/siNd. Belém, 19 de ou-
tubro 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 07/2022 da comissão 
Sindicante, datado em 05/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNÍZio doS SaNToS, matrícula 
n° 5902612-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo 
BaNdEira, matrícula nº 303860-1, para atuar na Sindicância investigatória 
nº 742/2022-GaB/SiNd de 29/07/2022, publicada no doE n° 35.066 de 
03/08/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.107/2022-GaB/siNd. Belém, 19 de ou-
tubro 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 02/2022 da comissão Sindi-
cante, datado em 05/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNÍZio doS SaNToS, matrícula n° 
5902612-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaN-
dEira, matrícula nº 303860-1, para atuar na Sindicância investigatória 
nº 767/2022-GaB/SiNd de 03/08/2022, publicada no doE n° 35.068 de 
04/08/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.108/2022-GaB/siNd. Belém, 19 de ou-
tubro 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 03/2022 da comissão 
Sindicante, datado em 05/10/2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor roBErTo aNÍZio doS SaNToS, matrícula 
n° 5902612-1, pela servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo 
BaNdEira, matrícula nº 303860-1, para atuar na Sindicância investigatória 
nº 940/2022-GaB/SiNd de 12/09/2022, publicada no doE n° 35.119 de 
19/09/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.109/2022-GaB/Pad. Belém, 19 de ou-
tubro 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 02/2022-NdE/SEdUc, de 
14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 78/2020-GaB/Pad de 12/08/2020, 

publicada no doE n° 34.310 de 13/08/2020, prorrogado pela PorTaria 
nº 620/2022-GaB/Pad de 30/05/2022, publicada no doE nº 34.988 de 
31/05/2022, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais 
referenciados;
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 arQ. Nº 1.110/2022-GaB/Pad Belém, 19 de outu-
bro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 1.238/2021-GaB/Pad, de 24/08/2021, 
publicado no doE nº 34.680 de 25/08/2021.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei Estadual 
nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em vista 
das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, imputado à servidora a.l.a., matrícula nº 594997-
1, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza leve, 
encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.111/2022-GaB/Pad Belém, 19 de outu-
bro 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 Manifestação exarada pelo Procurador do Estado - 
aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 586/2016-GaB/Pad, de 04/11/2016, 
publicado no doE edição nº 33.246 de 08/11/2016.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 198, § 2º da lei nº 5.810/1994 
c/c os arts. 323 e 109, Vi do código Penal, o processo supracitado, em 
vista das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento, 
em tese, de transgressão, de falta funcional constante de abandono de 
cargo, imputada à servidora i.a.S., matrícula nº 282553-1, tendo em vista 
a perda da pretensão punitiva da administração Pública em decorrência da 
prescrição;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.112/2022-GaB/Pad Belém, 19 de outu-
bro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
PorTaria nº 253/2018-GaB/Pad, de 03/10/2018, publicado no doE nº 
33.718, de 10/10/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 221, § 1º (primeira parte), da lei 
Estadual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, 
uma vez comprovado nos autos do Processo o óbito da servidora l.M.S., 
matrícula nº 470325-1, sendo forçoso reconhecer, portanto, que a admi-
nistração Pública perdeu seu direito de punição, por se tratar de uma causa 
extintiva de punibilidade;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
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Portaria de arQ. Nº 1.113/2022-GaB/Pad Belém, 19 de outu-
bro 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 Manifestação exarada pelo coordenador do Núcleo 
Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria nº 377/2018-GaB/Pad, de 26/11/2018, 
publicado no doE edição nº 33.748 de 28/11/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 198, § 2º da lei nº 5.810/1994 c/c 
os arts. 323 e 109, Vi do código Penal, o processo supracitado, em vista 
das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento, em 
tese, de transgressão, de falta funcional constante de abandono de cargo, 
imputada ao servidor a.S., matrícula nº 57211453-1, tendo em vista a perda 
da pretensão punitiva da administração Pública em decorrência da prescrição;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 866377
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aNdrEia do Socorro liMa do roSario coElHo
coNcESSao: 70 diaS
PEriodo: 23/03/22 a 31/05/22
MaTricUla: 57209450/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE dilMa dE SoUZa caTTETE/BElEM
laUdo MEdico: 90143
NoME: roBSoN NaZarENo BarBoSa dE aGUiar
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 16/01/22 a 15/04/22
MaTricUla: 5929606/2 carGo: Prof
loTacao: EE PrES KENNEdY/MaracaNa
laUdo MÉdico: 89445
NoME: roSaNa SilVa da SilVa
coNcESSao: 150 diaS
PEriodo: 12/01/22 a 10/06/22
MaTricUla: 5900199/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE laMEira BiTTENcoUrT/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 89602
NoME: roSaNGEla alBUQUErQUE SiQUEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 09/03/22 a 06/06/22
MaTricUla: 5812763/2 carGo: Prof
loTacao: EE aMaBilio PErEira/coNcor Para
laUdo MÉdico: 89440
NoME: VEra lUcia ViEira da SilVa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 04/04/22 a 02/07/22
MaTricUla: 57209875/1 carGo: SErVENTE
loTacao: EE SEVEriaNo SoUZa/STa Maria Para
laUdo MÉdico: 89595

Protocolo: 866098
LiceNÇa assistÊNcia
NoME: daNiElE MElo loPES
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 03/03/22 a 01/04/22
MaTricUla:57212637/1 carGo:aSSiST adMiNiSTraTiVo
loTacao: EE raiMUNdo VEra crUZ/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89918
NoME: roSaNGEla do Socorro fErrEira ModESTo
coNcESSao: 40 diaS
PEriodo: 08/11/21 a 17/12/21
MaTricUla: 57232184/1 carGo: Prof
loTacao: EE PriNcESa iZaBEl/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 88268
NoME: WalEria Maria coSTa alVES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 09/02/22 a 09/04/22
MaTricUla: 57209598/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE MaGalHaES BaraTa/BElEM
laUdo MÉdico: 88482

Protocolo: 866104
LiceNÇa saÚde
NoME: alfrEdo BarroS da SilVa
coNcESSao: 20 diaS
PEriodo: 27/04/22 a 16/05/22
MaTricUla: 3199452/1  carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio da coSTa/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 90070
NoME: aNa JUlia coSTa dE SoUZa oliVEira
coNcESSao: 126 diaS
PEriodo: 18/04/22 a 21/08/22
MaTricUla: 5900826/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE aNToNia PaES da SilVa/BElEM
laUdo MEdico: 90218

NoME: aNa PaTricia doS SaNToS coSTa doS aNJoS
coNcESSao: 25 diaS
PEriodo: 18/04/22 a 12/05/22
MaTricUla: 57208818/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: dEParT EdUc ESPEcial/BElEM
laUdo MEdico: 90198
NoME: aNa PaTricia doS SaNToS coSTa doS aNJoS
coNcESSao: 25 diaS
PEriodo: 18/04/22 a 12/05/22
MaTricUla: 57208818/2  carGo: Prof
loTacao: dEParT EdUc ESPEcial/BElEM
laUdo MEdico:  90198
NoME: aNdrEZa SErrao corrEa MoNTElo
coNcESSao: 35 diaS
PEriodo: 22/03/22 a 25/04/22
MaTricUla: 54185376/2  carGo: Prof
loTacao: EE HElENa GUilHoN/BElEM
laUdo MEdico: 90137
NoME: BarBara florENcio da SilVa
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 03/01/22 a 16/02/22
MaTricUla:57200697/2 carGo:TEc GEST iNfraESTrUTUra
loTacao: aSSESSoria dE rEdE fiSica/BElEM
laUdo MEdico: 90056
NoME: clEBEr caValcaNTE da SilVa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 16/04/22 a 15/05/22
MaTricUla: 54190588/2  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: dirEToria dE ENSiNo/BElEM
laUdo MEdico: 90144
NoME: criSTiaNE doMiNiQUi ViEira BUrlaMaQUi
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 18/04/22 a 16/07/22
MaTricUla: 57173790/1  carGo: Prof
loTacao: EE MoNSENHor aZEVEdo/BElEM
laUdo MEdico: 90211
NoME: raiMUNdo NoNaTo do roSario
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 04/01/22 a 02/07/22
MaTricUla: 6007210/3 carGo: Prof
loTacao: EE TEMiSToclES araUJo/BElEM
laUdo MÉdico: 88619
NoME: roSilENE oliVEira arcaNJo
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 07/03/22 a 02/09/22
MaTricUla: 57217098/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: 6ª UrE/MoNTE alEGrE
laUdo MÉdico: 89443

Protocolo: 866093
.

errata
.

errata ao Protocolo: 853041
contrato de aquisição nº 175/2022– SEdUc/ cooperativa agropecuária de 
Produtores de Belém do Pará-coPaBEl
onde se Lê
item 01 - código 010392-6 (desativado)
item 03 - código 01872-6
item 10 - código 159725-6 (couve-manteiga)
Leia-se:
item 01 - código 019268-6 (abacaxi)
item 03 - código 018721-6 (alface lisa)
item 10 - código 224833-6 (couve-manteiga)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 866373
.

coNtrato
.

contrato: 276/2022
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na rua Gama abreu, 
nº1202, cEP: 66023-000, Bairro: campina, Belém/Pa, para funcionamen-
to da EEEfM rUi BarBoSa e 2º UNidadE SEdUc Na EScola, ambas da 
Secretaria de Estado Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: 056/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos 
reais), perfazendo o valor total de r$ 343.200,00 (trezentos e quarenta e 
três mil e duzentos reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 339039.
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: Prado aluguel e comércio de imóveis, cNPJ: 04.253.159/0001-
79, com sede à avenida Governador Magalhães Barata, nº 1163, bairro: 
São Brás, Belém-Pa, cEP: 66.060-281.
data de assinatura: 19/10/2022
Vigência: 19/10/2022 a 19/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 866344
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..

terMo aditiVo a coNtrato
.

temo aditivo:17
contrato:069/2015
objeto do contrato: construção de Escola Nova-EEEf dona alzira Teixeira de 
Souza, localizada na rua dos Tupinambás, nº2218, no município de Belem/Pa.
objeto do contrato: alterar a cláusula décima segunda—da vigência do 
contrato original, prorrogando o mesmo por mais 60 (sessenta ) dias.
concorrência Pública Nº009/2015-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ; Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP:66.820-000
contratada: M d i Engenharia & comércio ltda-Epp, com cNPJ. 
Nº17.370.391/0001-39, com sede na rua antonio Bezerra falção nº86, 
Sala 01, cEP:67.200-000, centro, Marituba/Pa.
data da assinatura;05/10/2022
Vigência:06/10/2022 a 05/12/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 866068
termo aditivo: 2
contrato: 052/2021
objeto do contrato: reforma adequada e ampliação da Escola Estadual 
de Ensino de fundamental e Médio dom João Vi com 25 salas de aula, no 
Município de capanema.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Nona – das alterações, dos acréscimos e 
supressões, importando no Acréscimo financeiro no valor de R$ 2.321.394,24 
(dois milhões, trezentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e 
vinte e quatro centavos) e na Supressão financeiro no valor de R$ 438.902,17 
(quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e dois reais e dezessete cen-
tavos), perfazendo o valor total do aditivo de r$ 1.882.492,07 (um milhão, 
oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sete 
centavos), justificado pelos novos serviços, de acordo com justificativa técnica 
e planilhas anexas ao processo supramencionado.
rdc: 001/2021-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n; cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Estrutural construções e Serviços Eireli, com cNPJ: Nº 
08.928.777/0001-22, com sede na av. Perimetral, nº 1630. Bairro: Marco, 
Belém-Pará, cEP: 66.095-780.
data de assinatura: 18/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 866071
termo aditivo: 9
contrato: 229/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas 
das unidades escolares com o fornecimento de materiais e equipamentos, 
bem como para manipulação, preparo e distribuição de alimentos escolar, 
visando a atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Sexta – da repactuação, alte-
rando o valor mensal para r$ 731.612,75 (setecentos e trinta e um mil, 
seiscentos e doze reais e setenta e cinco centavos) e perfazendo o valor 
global de r$ 8.779.353,00 (oito milhões, setecentos e setenta e nove mil, 
trezentos e cinquenta e três reais), considerando o reequilíbrio econômico 
- financeiro, justificado por acordos firmados, interpostos pela Convenção 
coletiva de Trabalho 2022/2023-SEac X SiNElPa
Pregão Eletrônico SrP Nº 011/2018-Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360 Produto: 2227 ação: 232118 funcional Programáti-
ca: 16101.12 361.1509 Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 
339037.227
fonte:0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programática: 
16101.12 362.1509 Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém-Pa.
contratada: Kapa capital facilites ltda., com cNPJ: nº 13.279.768/0001-
98 com sede na rodovia Mario covas nº 01, loteamento Park dos co-
queiros, altos, coqueiros, ananindeua/Pa., cEP: 66.615-080, Marambaia, 
Belém/Pa.
data as assinatura: 18/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 866074
termo aditivo: 4
contrato: 090/2018
objeto do contrato: locação de imóvel Situado na localidade Vila concei-
ção do Mirindeua, no município de Moju/Pa, para Moradia dos professores 
do Sistema de organização Modular de Ensino -SoME, da Secretaria de 
Estado de Educação/SEdUc.
objeto do Termo aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Pror-
rogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 010/2018 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 339036

Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Josiel da Silva de Jesus, cPf nº 007.141.122-40, residente e 
domiciliado na comunidade do Mirindeua, rodovia dos Quilombolas, Km 
20, Zona rural- Moju/Pa.
data de assinatura: 07/10/2022
Vigência: 10/10/2022 a 09/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 866347
.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-NLic/sedUc
objeto: o objeto da presente licitação é a prestação de serviço de trans-
porte escolar para condução/locomoção de alunos matriculados na rede 
Estadual de Ensino, residentes na zona rural especificações contidas no 
anexo i referentes ao Município de Maracanã, bem como no anexo ii.
Processo nº 2021/943403 - PaE
UaSG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
20/10/2022, através dos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, www.
seduc.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Maiores informações no 
Núcleo de licitação - Nlic através do fone: 0xx-91-3201-5096 ou pelo 
e-mail: seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
Nome: Bruno rafael de Sousa lima
Local: www.gov.br/compras/pt-br
data: 04/11/2022
Hora: 10h00min
Programa de Trabalho: 16101.12 785.1509
Projeto atividade: 6413 Produto: 2227
Natureza de despesa: 3390.33
fonte e origem do recurso: 0102011112 - TESoUro
Belém, 19 de outubro de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 866328
.

aPostiLaMeNto
.

errata ao Protocolo: 853115
contrato de aquisição nº 210/2022– SEdUc/ cooperativa agricola Mista de 
Produtores do oeste do Pará,(ccaMPo)
onde se Lê
item 01 - código 010392-6 (desativado)
item 10 - código 159725-6 (couve-manteiga)
Leia-se:
item 01 - código 019268-6 (abacaxi)
item 10 - código 224833-6 (couve-manteiga)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 866231
termo de apostilamento 2022
contrato: 063/2020 -arquidiocese de Belém
dispensa de Licitação nº 021/2020 NLic/sedUc
objeto do contrato: locação de imóvel situado na av. alcindo cacela, nº 
4195, Bairro: condor, município de Belém/Pa, para funcionamento da EEEf 
Monsenhor azevedo, da Secretária de Estado de Educação/SEdUc.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 13.950,40 (treze mil, novecentos e cinquenta reais 
e quarenta centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 167.404,80 (cento e sessenta e 
sete mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 18/10/2022
Vigência: a partir de 24/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 866057
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 8
convênio: 223/2018
objeto do convênio: reforma e ampliação da EEEfM Maria José Santana
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula oitava – da Vigência, prorro-
gando o convênio por mais 06 (seis) meses.
concedente: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
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convenente: Município de anapu, com cNPJ nº 01.613.194./0001-63 com 
sede na rod. Br-230, KM 140, rod. Transamazônica, s/n, cEP: 68.365-
000, centro, anapu/Pa.
assinatura: 30/06/2022
Vigência: 31/06/2022 a 31/12/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 866060
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55349/2022
oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ES-
TadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HiNGrid alEXaNdra dE MENdoNca liMa
MaTrÍcUla: 5965177
cPf: 63069130259
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865957
Portaria de diarias No. 55350/2022
oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ES-
TadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo BarroS dE MoraES
MaTrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865958
Portaria de diarias No. 55351/2022
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS Para EXEcUÇÃo do ProJETo dE Ma-
PEaMENTo da aGricUlTUra faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo 
EScolar daS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: liNdoMar alcidES dE SoUZa liMa
MaTrÍcUla: 5065933
cPf: 30079209220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865960
Portaria de diarias No. 55352/2022
oBJETiVo: EXEcUÇÃo do ProJETo dE MaPEaMENTo da aGricUlTUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENTaÇÃo EScolar daS EScolaS ES-
TadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BaGrE / 19/12/2022 - 23/12/2022 Nº diárias: 4
BaGrE / BElEM / 23/12/2022 - 23/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira
MaTrÍcUla: 5053196
cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865962
Portaria de diarias No. 55353/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco Para fiNS dE lEVaNTaMENTo E 
coNfirMaÇÃo QUaNTo aoS iNdicadorES aPrESENTadoS Na PlaNi-
lHa dE NoVaS roTaS 9ª UrE MaracaNa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 25/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 2
MaracaNa / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aloNSo MoNTEiro MarTiNS
MaTrÍcUla: 57213666
cPf: 60879580291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865963
Portaria de diarias No. 55354/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco Para fiNS dE lEVaNTaMENTo E 
coNfirMaÇÃo QUaNTo aoS iNdicadorES aPrESENTadoS Na PlaNi-
lHa dE NoVaS roTaS 9ª UrE MaracaNa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 25/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 2
MaracaNa / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BENEdETE MoraES SaNTiaGo
MaTrÍcUla: 305600
cPf: 09264167234
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865964

Portaria de diarias No. 55355/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ViSiTa iN loco 
Para fiNS dE lEVaNTaMENTo E coNfirMaÇÃo QUaNTo aoS iNdicado-
rES aPrESENTadoS Na PlaNilHa dE NoVaS roTaS 9ª UrE MaracaNa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 25/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 2
MaracaNa / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio JoSE frEiTaS SiQUEira
MaTrÍcUla: 5897139
cPf: 25435051215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865965
Portaria de diarias No. 55346/2022
OBJETIVO: Vistoria para fins de fiscalização de obra de Construção de qua-
dra na EE rosa carrera de loureiro - convênio 003/2021, localizada no 
Município de Santarém Novo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM NoVo / 26/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM NoVo / BElEM / 26/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE carloS SaNToS SoUSa
MaTrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865954
Portaria de diarias No. 55347/2022
oBJETiVo: fiscalização de obras na Escola Nova (ipixuna do Pará) e Escola 
Nova com 12 salas de aula (rondon do Pará).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iPiXUNa do Para / 24/10/2022 - 24/10/2022 Nº diárias: 0
iPiXUNa do Para / roNdoN do Para / 24/10/2022 - 26/10/2022 Nº 
diárias: 2
roNdoN do Para / BElEM / 26/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: PEdro HENriQUE SiMao dE MoUra
MaTrÍcUla: 80845415
cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865955
Portaria de diarias No. 55348/2022
oBJETiVo: fiscalização de obras na Escola Nova (ipixuna do Pará) e Escola 
Nova com 12 salas de aula (rondon do Pará).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iPiXUNa do Para / 24/10/2022 - 24/10/2022 Nº diárias: 0
iPiXUNa do Para / roNdoN do Para / 24/10/2022 - 26/10/2022 Nº 
diárias: 2
roNdoN do Para / BElEM / 26/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: PaUlo EUdo PaNToJa BaNHoS
MaTrÍcUla: 55589647
cPf: 04818199249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 865956
.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SEdUc NoTi-
fica a servidora rEGiNa lUcia fErNaNdES BaSToS caMiNHa, matricula 
de n° 5185670/3, no cargo de Especialista em Educação classe i, lotada 
na Secretaria Estadual de Educação, ou seu representante legal, a compa-
recer a ccMP/SaGEP/SEdUc, na Sede da SEdUc, sito na rodovia augusto 
Montenegro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a 
contar da data de publicação deste Edital, a fim de tratar assunto referen-
te ao processo de aposentadoria nº 2018/261986 que se encontra com 
pendencia de documento de recolhimento Previdenciário das contribuições 
onde foram vertidas para o iNSS no período de setembro de 2001 à maio 
de 2009. cTc (original), e para que não alegue desconhecimento este edi-
tal está sendo publicado obedecendo aos Princípios constitucionais do con-
traditório e de ampla defesa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 866026
.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:9075/2022 de 17/10/2022
de acordo com o Processo nº 937574/2022
designar rafaEl lUiZ NoGUEira liMa, Matrícula nº 402249/2, assist.admi-
nistrativo, para responder interinamente pela função de Secretário(GEd-1) da 
EEEfM. Prof.Esther Bandeira Gomes/Belém, a contar de 19/10/2022.
disPeNsa FUNÇÃo
Portaria nº.:9074/2022 de 17/10/2022
de acordo com o Processo nº 937574/2022
dispensar, a pedido, JoSiaNE coSTa rodriGUES, Matrícula nº 
54189540/2, assist. administrativo, da função de Secretária(GEd-1) da 
EEEfM. Prof.Esther Bandeira Gomes/Belém, a contar de 19/10/2022.
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disPeNsar
Portaria Nº.:8661/2022 de 18/10/2022
formalizar a dispensa, da servidora Maria daS NEVES loPES dE araUJo, 
matricula nº 0476480/017, lotada na EE. de 1º Grau Gaspar Viana/Medi-
cilândia, do emprego de Professor, a contar de 01/01/1999, para fins de 
regularização funcional.
reVoGar
Portaria n.º9105/2022 de 18/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1290930
revogar, a contar de 11/10/2022, a cessão para o TriBUNal rEGioNal 
ElEiToral do Pará , em relação ao servidor aNToNio aNiBal carValHo 
SaNToS, matricula nº 5890578/1, assistente administrativo, concedida 
através da PorTaria col. nº 4870/2021 de 21/07/2021, com ônus para o 
Órgão de origem.
LiceNÇa carGo eLetiVo
Portaria Nº.:9069/2022 de 17/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/825692
autorizar o afastamento da servidora Maria oTilia NoNaTo QUarES-
Ma, matricula nº 525987/1, Professor, lotada na EE. Benedito cardoso de 
atayde/augusto correa, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado 
Estadual, período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria Nº.:9059/2022 de 17/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/835364
autorizar o afastamento da servidora HENriETTE WaldiVia TEiXEira dE 
BarroS, matricula nº 5086280/2, orientador Educacional, lotada na dire-
toria de recursos Humanos, nesta Secretaria, para concorrer ao cargo de 
eletivo de deputado federal, período de 02/07/2022 a 02/10/2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.9145/2022 de 18/10/2022
Nome:adriaNo PiNHo da SilVa
Matrícula:57212061/1cargo:ass. administrativo
lotação:EEEM. Padre Eduardo/Mosqueiro
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
Triênios:10/02/2009 a 09/02/2012
Portaria nº.9102/2022 de 17/10/2022
Nome:Maria dErENi rodriGUES dE liMa
Matrícula:57210157/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EE. dr. José Malcher Sede/colares
Período:01/12/2022 a 29/01/2023
Triênios:05/11/2011 a 04/11/2014
Portaria nº.8662/2022 de 18/10/2022
Nome:Maria daS GraÇaS dE oliVEira
Matrícula:745510/1cargo:Escrevente datilografo
lotação:corregedoria/Belém
Período:15/12/2022 a 13/01/2023
Triênios:14/07/2017 a 15/02/2022
Portaria nº.8970/2022 de 13/10/2022
Nome: raYaNE BarroS diaS
Matrícula:57211403/1cargo:Servente
lotação:EE. anexo dom Tiago ryan/Santarém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
Triênios:06/01/2009 a 05/10/2012
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:196/2022 de 18/10/2022
Nome:fraNK SaNToS coElHo
Matrícula:57214262/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof, Maria do Soc.Jacob/itaituba
Portaria nº.:9130/2022 de 18/10/2022
Nome:SUZaNa MESQUiTa do NaSciMENTo
Matrícula:57219032/2 Período:16/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.:9132/2022 de 18/10/2022
Nome:aNildo GoNÇalVES roSa
Matrícula:57210770/1 Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.:9133/2022 de 18/10/2022
Nome:MarcoS roBErTo MacHado MoNTEiro
Matrícula:8400842/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEF. Clube de Maẽs Snata Rita de Cassia/Belém
Portaria nº.:9134/2022 de 18/10/2022
Nome: ailSoN PErEira doS SaNToS
Matrícula:5942896/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presid. castelo Branco/Belém
Portaria nº.:9117/2022 de 18/10/2022
Nome:aNTÔNio lUiZ lEal MorEira
Matrícula:5791430/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:divisão de cadastro/Belém
Portaria nº.:9113/2022 de 18/10/2022
Nome: olGa fErrEira NaSciMENTo
Matrícula:57224159/1 Período:09/01/23 à 28/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria nº.:9112/2022 de 18/10/2022
Nome:KEllY KrYSTHiaNNE SaNToS dE lacErda
Matrícula:54189849/3 Período:14/11/22 à 13/12/22Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:9108/2022 de 18/10/2022
Nome:EdiVaN BaTiSTa dE SoUSa
Matrícula:8061981/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:deptº de inspeção e documentação Escolar/Belém
Portaria nº.:9100/2022 de 18/10/2022
Nome:MarcElo BaKEr SaNToS
Matrícula:57213142/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimônio Mobiliário/Belém

Portaria nº.:9111/2022 de 18/10/2022
Nome: raiMUNda SaNToS corrÊa
Matrícula:345652/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2018
Unidade::divisão de Patrimônio Mobiliário/Belém
Portaria nº.:9115/2022 de 18/10/2022
Nome:lUiZ oTáVio alVES da coSTa
Matrícula: 941808/1Período:09/01/23 à 07/02/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimônio Mobiliário/Belém
Portaria nº.:9126/2022 de 18/10/2022
Nome: :lUiZ EdUardo dE liMa
Matrícula:57212532/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de Patrimônio Mobiliário/Belém
Portaria nº.:9107/2022 de 18/10/2022
Nome:Marilia dE alMEida cHaVES lYNcH
Matrícula:5901091/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9118/2022 de 18/10/2022
Nome: roSiNEidE fErrEira loPES
Matrícula:703540/3 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9119/2022 de 18/10/2022
Nome: SoraYa Socorro alVES fiGUEiro
Matrícula:184055/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9121/2022 de 18/10/2022
Nome: cEcilia MarTiNS SilVa crUZ
Matrícula: 57211128/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9124/2022 de 18/10/2022
Nome:aNa lUcia doS aNJoS PicaNco
Matrícula:5901037/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9109/2022 de 18/10/2022
Nome:raiMUNdo SoarES dE SoUZa
Matrícula:5073995/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.:9127/2022 de 18/10/2022
Nome: aNdrEY coSTa aBoiM
Matrícula:5897140/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.:9116/2022 de 18/10/2022
Nome:VEra do Socorro QUarESMa MaGalHÃES
Matrícula:733253/1 Período:03/01/23 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria nº.:9106/2022 de 18/10/2022
Nome: GlEicE daNiElE raiol alVES
Matrícula:5902351/1 Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:9123/2022 de 18/10/2022
Nome:raiMUNdo rEGiNaldo SoUSa da SilVa
Matrícula: 6012868/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede física/Belém
Portaria nº.:9114/2022 de 18/10/2022
Nome: cláUdio NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:6333699/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de controle de Estoque/Belém
Portaria nº.:9125/2022 de 18/10/2022
Nome:JoSÉ Maria rodriGUES riBEiro
Matrícula:942049/1 Período:02/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimônio Mobiliário/Belém
Portaria nº.:147/2022 de 17/10/2022
Nome: EVailToN rEGo GoMES
Matrícula:57214221/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Profº Mauricio Hamoy/Óbidos
Portaria nº.:9135/2022 de 18/10/2022
Nome: roSalia NaZarE da SilVa Porfirio diaS
Matrícula:80845156/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2021
Unidade:EE. Profº amilcar alves Tupiassu/Belém
Portaria nº.:9137/2022 de 18/10/2022
Nome: daNiElE aNdradE ValE
Matrícula: 57176143/2Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. antônio Gondim lins/ananindeua
Portaria nº.:9138/2022 de 18/10/2022
Nome:rafaEla fraNco da SilVa
Matrícula: 57233949/1Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEf. Santo afonso/Belém
Portaria nº.:9140/2022 de 18/10/2022
Nome: lEidiaNE daS GraÇaS dE aBrEU TEiXEira
Matrícula:57232091/1 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. Profª Erotildes frota aguiar/ananindeua
Portaria nº.:9141/2022 de 18/10/2022
Nome:clEidE darlENE alVES dE aZEVEdo PErEira
Matrícula:54183848/1 Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria nº.:9142/2022 de 18/10/2022
Nome: JoSENilda riTa TEiXEira alVES
Matrícula: 5168910/3Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. fé em deus/icoaraci
Portaria nº.:9146/2022 de 18/10/2022
Nome:EliZaBETH coSTa NoGUEira
Matrícula:544604/2 Período:10/12/22 à 23/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Barão do rio Branco/Belém
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Portaria nº.:332/2022 de 11/10/2022
Nome:EdMilSoN PiNTo PaNToJa
Matrícula:57214129/1Período:02/01/23 à 31/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria nº.:338/2022 de 11/10/2022
Nome:PaUlo cESar dE carValHo coSTa
Matrícula:57209563/2Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Padre José delgades/Barcarena
Portaria nº.:335/2022 de 11/10/2022
Nome:lUciaNE MaUES GoMES QUarESMa
Matrícula:57214399/1Período:23/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria nº.:336/2022 de 11/10/2022
Nome:JoSÉ MarTiNS da SilVa JUNior
Matrícula:57208640/1Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.deusalina da cunha e Souza carneiro/acará
Portaria nº.:1533/2022 de 19/09/2022
Nome:iVail dE SoUZa PiNHEiro
Matrícula:57211954/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.carmen cardoso ferreira/abaetetuba
Portaria nº.:337/2022 de 11/10/2022
Nome:JUNior MarQUES MoNTEiro
Matrícula:5901699/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.deusalina da cunha e Souza carneiro/acará
Portaria nº.:320/2022 de 11/10/2022
Nome:EliliaN BarBoZa calaNdriNi
Matrícula:57211367/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:cE. Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:328/2022 de 11/10/2022
Nome:JoÃo EliZio da rocHa NETo
Matrícula:57211343/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.deusalina da cunha e Souza carneiro/acará
Portaria nº.:329/2022 de 11/10/2022
Nome:JoSÉ raiMUNdo ViaNa dE aBrEU
Matrícula:57211335/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.deusalina da cunha e Souza carneiro/acará
Portaria nº.:333/2022 de 11/10/2022
Nome:lidia rEGiNa dE SoUZa loPES
Matrícula:57211372/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria nº.:334/2022 de 11/10/2022
Nome:Maria do Socorro dE SoUZa Maia
Matrícula:57212169/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria nº.:339/2022 de 11/10/2022
Nome: MicHEllE fEiToSa MaGNo fUrTado
Matrícula:57234071/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.conego Batista campos Sede Vinc/Barcarena
Portaria nº.:340/2022 de 13/10/2022
Nome:ElaNE do Socorro alMEida dE liMa
Matrícula:57217056/5Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.delcimar alves da Silva/Tailandia
Portaria nº.:341/2022 de 13/10/2022
Nome:ElZE criSTiNa BraNdÃo dE frEiTaS MoraES
Matrícula:57212229/1Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Enedina Sampaio Melo/igarape-Miri
Portaria nº.:330/2022 de 11/10/2022
Nome:aNa Maria corrEa doS SaNToS
Matrícula:57210557/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.dalila afonso cunha/igarape-Miri
Portaria nº.:331/2022 de 11/10/2022
Nome:raiMUNdo SarraTE JUNior
Matrícula:57211987/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.dalila afonso cunha/igarape-Miri
Portaria nº.:316/2022 de 04/10/2022
Nome:Maria lilia riBEiro doS SaNToS
Matrícula:57208327/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc.aPaE Barcarena/Barcarena
Portaria nº.:016/2022 de 09/08/2022
Nome:aNToNio fraZÃo dE liMa
Matrícula:5895351/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.ademar Nunes Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.:014/2022 de 22/08/2022
Nome:TaNia Mara rodriGUES da SilVa
Matrícula:57208261/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.ademar Nunes Vasconcelos/Salvaterra
Portaria nº.:010/2022 de 13/09/2022
Nome:iVoNE Gaia MaUES
Matrícula:57190604/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Salomão Matos/Salterra
Portaria nº.:1528/2022 de 13/09/2022
Nome:aNToNio flaVio da coSTa alBUQUErQUE
Matrícula:54188329Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.do campo Prof.Benedita l.araujo/abaetetuba
Portaria nº.:1516/2022 de 03/10/2022
Nome:Maria doS rEiS MoraES caSTro
Matrícula:6027555/2Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:Erc.c.Educ.e Terap.c. Bem-Te-Vi-aPaE/abaetetuba
Portaria nº.:1517/2022 de 03/10/2022
Nome:ValdEcir GoMES fErrEira
Matrícula:57220323/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:Erc.c.Educ.e Terap.c. Bem-Te-Vi-aPaE/abaetetuba

Portaria nº.:323/2022 de 07/10/2022
Nome:MiSSilENE do Socorro cardoSo SilVa
Matrícula:57210463/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.José Maria Machado/Barcarena
Portaria nº.:321/2022 de 07/10/2022
Nome:criSTiaNE aSSUNÇÃo diaS
Matrícula:57210445/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:cE.Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:326/2022 de 07/10/2022
Nome:roBSoN EUriK PiXUNa liMa
Matrícula:57212156/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Manoel antonio de castro Sede Vinc/igarape-Miri
Portaria nº.:327/2022 de 07/10/2022
Nome:SHirlEY TriNdadE loUriNHo
Matrícula:57212238/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Manoel antonio de castro Sede Vinc/igarape-Miri
Portaria nº.:325/2022 de 07/10/2022
Nome:rENaTo JoSE GoNÇalVES doS SaNToS
Matrícula:57213745/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Manoel antonio de castro Sede Vinc/igarape-Miri
Portaria nº.:314/2022 de 04/10/2022
Nome:MarilEidE NUNES BraZ
Matrícula:57192888/1Período:21/12/22 à 03/02/23Exercício:2022
Unidade:EE.antonio de oliveira Gordo/Moju
Portaria nº.:315/2022 de 04/10/2022
Nome:iZaildES PaUla da SilVa
Matrícula:57211353/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.antonio de oliveira Gordo/Moju
Portaria nº.:319/2022 de 07/10/2022
Nome:clEdiSoN MoraiS dE fiGUEirEdo
Matrícula:57214132/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Manoel antonio de castro Sede Vinc/igarape-Miri
Portaria nº.:317/2022 de 07/10/2022
Nome:GraciETE EPifaNio MarTiNS
Matrícula:57209751/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc.c.Educ.e Terap.c. Bem-Te-Vi-aPaE/abaetetuba
Portaria nº.:322/2022 de 07/10/2022
Nome:JacQUEliNE rEiS dE oliVEira
Matrícula:57196060/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade::cE. Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:221/2022 de 08/09/2022
Nome:JoÃo Baia da rocHa
Matrícula:54187393/2Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria nº.:9158/2022 de 19/10/2022
Nome: JoSiaNE do Socorro NaSciMENTo PaNToJa
Matrícula:226343/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª celina anglada/Belém
Portaria nº.:9159/2022 de 19/10/2022
Nome:coNcEiÇÃo dE Maria BraNdÃo dE liMa
Matrícula:5890580/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo redentor/ananindeua
Portaria nº.:9160/2022 de 19/10/2022
Nome: lUcia HElENa oliVEira rodriGUES
Matrícula:311219/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Tiradentes/Belém
errata
errata na Publicação da Portaria nº.:9081/2022 de 17/10/2022
Nome:daNiElE QUEiroZ da SilVa
onde se lê:Nome:daNiEllE QUEiroZ da SilVa
Leia-se:Nome:daNiElE QUEiroZ da SilVa
Publicada no Diário Oficial nº. 35.155 de 19/10/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:9079/2022 de 17/10/2022
Nome:Maria MarlENE SaNToS SoUZa
onde se lê:Triênio:13/03/1993 a 2/03/1996
Leia-se:Triênio:13/03/1993 a 12/03/1996
Publicada no Diário Oficial nº. 35.155 de 19/10/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:221/2022 de 17/10/2022
Nome:EliVaNUSa dE JESUS liMa
onde se lê:Período:02/01/23 à 21/01/23
Leia-se:Período:02/01/23 à 31/01/23
Publicada no Diário Oficial nº. 35.155 de 19/10/2022

Protocolo: 866261
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa
Protocolo: 2022/762375
Portaria N° 4334/22, de 18 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, rHENaN MoSco-
So dE aBrEU, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-



diário oficial Nº 35.156  69Quinta-feira, 20 DE OUTUBRO DE 2022

do(a) no cENTro dE ciÊNciaS BiolÓGicaS E da SaÚdE - caMPUS ii.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/432453
Portaria N° 4332/22, de 18 de outubro de 2022
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, MaUro rUBENS 
rodriGUES cUNHa diaS, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTra-
TiVo, lotado(a) no caMPUS ii - ccBS.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 866064
rESciSÃo coNTraTUal
Protocolo: 2022/737957
Portaria N° 4207/22, de 11 de outubro de 2022 r e s o L V e:
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) aNToNio PadUa SalES coSTa, id. 
funcional nº 5902740/ 3, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE arTES, a contar de 23.09.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 866069
coNcessÃo de aUXiLio iNstaLaÇÃo
Protocolo: 2022/795268
Portaria N° 4163/22, de 11 de outubro de 2022.
r E S o l V E : coNcEdEr, auxílio instalação no valor de 100% da re-
muneração ao(a) servidor(a) rafaEl SilVa PaTricio, id. funcional nº 
55587225/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no caMPUS do 
MoJU, referente ao afastamento para participar de curso de Pós Graduação 
em nível de doutorado, pela Universidade federal de São carlos - UfScar.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 866070
torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/432453
Portaria N° 4333/22, de 18 de outubro de 2022
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2955/22 de 15.07.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.051 de 19.07.2022 que nomeou em função de aprovação 
em concurso Público rafaEl JETro alMEida NEVES, cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, lotado (a) na rEiToria.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 866067
recoLocaÇÃo de caNdidato aProVado eM coNcUrso PUBLico
Protocolo: 2022/762375 Portaria N° 4335/22, de 18 de outubro de 2022
r E S o l V E:
rEcolocar, dENiSE MaUÉS dE oliVEira loBaTo, nomeada através 
da PorTaria n° 3696/22 de 08.09.2022, publicada no d.o.E nº 35.111 
de 12.09.2022, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, Para a ÚlTiMa 
colocaÇÃo dENTrE oS claSSificadoS do referido cargo, referente ao 
concurso Público realizado pelo Edital nº 80/2019.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 866062
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/1317374 
Portaria N° 4306/22, de 18 de outubro de 2022.
rESolVE:
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) professor(a) rENaTo fErrEira carr, id. 
funcional nº 5719100/ 2, na função de coordENador do caMPUS dE 
REDENÇÃO, para outorgar grau conforme abaixo especificado:

MUNicÍPio cUrSo daTa Horário local do 
EVENTo QUaNT

redenção

Matemática
UaB

19/10
(quarta-feira)

16h
auditório do 
campus

 
16 alunos

licenciatura
em física

 

 18h
 

adSETa 
congregação 

Berseba  25 alunos

ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício
ProTocolo : 2022/1316897
Portaria N° 4305/22, de 18 de outubro de 2022
rESolVE:
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) professor(a) NiVEa Maria coElHo Bar-
BoSa dE alMEida, id. funcional nº 57189749/ 2, na função de coordE-
Nador do caMPUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, para outorgar grau 
conforme abaixo especificado: 

MUNicÍPio cUrso data HorÁrio LocaL do 
eVeNto QUaNt

conceição do
araguaia

ciências
Biológicas

18/10
(terça-feira)

17h
auditório do 
campus

 19 alunos
licenciatura
em Química  15 alunos

Geografia  19h
  25 alunos

ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício
ProTocolo : 2022/1312188 
Portaria N° 4307/22, de 18 de outubro de 2022
rESolVE:
1º - dElEGar coMPETÊNcia ao servidor THiaGo SoarES SilVa, id. 
funcional nº 57201520/ 2, na função de dirETor dE GESTao dE PESSoaS, 
para assinar as PorTarias de diárias, concedidas aos servidores da UEPa, 
a contar do dia 13.09.2022.
2º - rEVoGar a PorTaria nº 2720/17, de 31 de julho de 2017, a contar 
de 13 de setembro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 865927
.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/890779 Portaria N° 4161/22, de 11 de outubro 
de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoUBErT MariNHo da SilVa BENTES, id. 
funcional nº 57209218/ 1, cargo de TEcNico c, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30(trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 01.12.2017 a 05.07.2022, no período de 
13.10.2022 a 11.11.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 866073
LiceNÇa PrÊMio
ProtocoLo : 2022/723395
Portaria N°4308 /22, de 18 de outubro de 2022
rESolVE:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ValdErir PErEira GoMES, id. funcional 
nº 3185478/ 1, cargo de MEcaNoGrafo a, lotado(a) no(a) coordENa-
doria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 16.09.2003 a 15.09.2006, no período de 
01.12.2022 a 29.01.2023.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício
ProtocoLo : 2022/927107 
Portaria N°4309 /22, de 18 de outubro de 2022
rESolVE:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aMalia cordoVil diaS PaES, id. fun-
cional nº 57202047/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotado(a) 
no(a) GaBiNETE da rEiToria, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, refe-
rente ao triênio de 11/08/2014 a 10/08/2017, no período de 13.10.2022 
a 11.11.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício
ProtocoLo : 2022/1060393 
Portaria N°4311 /22, de 18 de outubro de 2022
rESolVE:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marilda Maria da SilVa, id. funcional nº 
5897290/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 16/01/2012 a 15/01/2015, no período de 
11.10.2022 a 09.11.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 865930
.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Protocolo: 2022/1214707 
Portaria N° 4285/22, de 18 de outubro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora JUllY GrEYcE frEiTaS dE PaUla raMalHo, id. 
funcional nº 5892483/ 2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotada no 
dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM coMUNiTaria, 180 (cento e oitenta) 
dias de licença Maternidade, no período de 16.09.2022 a 14.03.2023.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/1272632 
Portaria N° 4310/22, de 18 de outubro de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora MEriEllEN XaViEr MarTiNS, id. funcional nº 
5954743/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, lotada na coordE-
Nadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, 180 (cento e oitenta) dias de 
licença Maternidade, no período de 03.10.2022 a 31.03.2023.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 865916
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.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/709636
laUdo nº 94053 de 13 de setembro de 2022
NoME do SErVidor: SaNdro dE araUJo aNdradE
MaTrÍcUla: 5794668/ 1
carGo: aUXiliar dE SErVico c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE ParaGoMiNaS
PErÍodo: 25.05.2022 a 20.11.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1287094
laUdo nº 676/2022 de 03 de outubro de 2022
NoME do SErVidor: SUElEN aNdradE ricarTE
MaTrÍcUla: 5899622/ 2
carGo: ProfESSor aUXiliar
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarÉM
PErÍodo: 03.10.2022 a 02.04.2023
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1306408
laUdo nº 94903 de 30 de setembro de 2022
NoME do SErVidor: aNa criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5314313/ 5
carGo: ProfESSor adJUNTo
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE GiNaSTica arTE corPoral rEcrEacao
PErÍodo: 21/07/2022 a 13/10/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1147983
laUdo nº 415/22
NoME do SErVidor: claUdia lUcaS caValcaNTE SiSo
MaTrÍcUla: 57206319/ 1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarEM
PErÍodo: 29/06/2022 a 26/12/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1147983
laUdo nº 318495/2022
NoME do SErVidor: WalNElia BENiGNo MaGalHaES carriJo
MaTrÍcUla: 5739730/ 2
carGo: TEcNico c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: 02/05/2022 a 30/07/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 12962/22 de 02 de janeiro de 2022
NoME do SErVidor: aliNE oliVEira SaNToS rESENdE
MaTrÍcUla: 5947156/ 1
carGo: ProfESSor aUXiliar
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE MaraBá
PErÍodo: 01/12/2021 a 04/01/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 13005/22 de 16 de maio de 2022
NoME do SErVidor: arTENiZa liMa da SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 57200792/ 1
carGo: aUXiliar dE SErVico c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE MaraBá
PErÍodo: 08/03/2022 a 07/04/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 12974/22 de 09 de fevereiro de 2021
NoME do SErVidor: arTENiZa liMa da SilVa SoUSa
MaTrÍcUla: 57200792/ 1
carGo: aUXiliar dE SErVico c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE MaraBá
PErÍodo: 07/02/2022 a 07/03/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 318337/22 de 07 de dezembro de 2021
NoME do SErVidor: BETaNia lUZ liMa
MaTrÍcUla: 57201232/ 1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c

orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: 02/07/2021 a 02/03/2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 318336/22 de 07 de dezembro de 2021
NoME do SErVidor: BETaNia lUZ liMa
MaTrÍcUla: 57201232/ 1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: 03/03/2021 a 06/05/2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 093/22 de 04 de fevereiro de 2022
NoME do SErVidor: claUdia lUcaS caValcaNTE SiSo
MaTrÍcUla: 57206319/ 1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarEM
PErÍodo: 30/01/2022 a 30/03/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 046/22 de 21 de janeiro de 2022
NoME do SErVidor: claUdia lUcaS caValcaNTE SiSo
MaTrÍcUla: 57206319/ 1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarEM
PErÍodo: 30/11/2021 a 29/01/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 12985/22 de 23 de fevereiro de 2022
NoME do SErVidor: fraNciSca ValQUiria liMa da SilVa
MaTrÍcUla: 5446244/ 2
carGo: aUXiliar dE SErVico B
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE MaraBa
PErÍodo: 14/02/2022 a 13/03/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 017/2022 de 19 de janeiro de 2022
NoME do SErVidor: YaNE SaNToS alMEida
MaTrÍcUla: 57205279/ 2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarEM
PErÍodo: 22/11/2021 a 21/01/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 066/22 de 01 de fevereiro de 2022
NoME do SErVidor: SUElEN aNdradE ricarTE
MaTrÍcUla: 5899622/ 2
carGo: ProfESSor aUXiliar
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarÉM
PErÍodo: 27.12.2021 a 25.02.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 282/22 de 02 de maio de 2022
NoME do SErVidor: SUElEN aNdradE ricarTE
MaTrÍcUla: 5899622/ 2
carGo: ProfESSor aUXiliar
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarÉM
PErÍodo: 27.04.2021 a 26.06.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/878035
laUdo nº 316/22 de 17 de maio de 2022
NoME do SErVidor: HErMaN aScENcao SilVa NUNES
MaTrÍcUla: 5909467/ 1
carGo: aUXiliar oPEracioNal
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarÉM
PErÍodo: 19/02/2022 a 10/03/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 866053
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..

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1104913 
Portaria N° 4300/22, de 18 de outubro de 2022
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o (a) servidor (a) PEdro fraNco dE Sá, id. funcional 
nº 375047/ 4, cargo de ProfESSor TiTUlar, como coordENador da 
coMiSSÃo PrÓPria dE aValiaÇÃo – cPa/UEPa a contar de 03.10.2022, 
sem ônus para a administração pública.
art. 2º - ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/1307951
Portaria N° 4316/22, de 18 de outubro de 2022
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores antônia Zelina Negrão de oliveira, id. 
funcional no 5657822/2, ocupante do cargo de TiTUlar, e Eliana ruth 
Silva Sousa, id. funcional N° 57233041/1, ocupante do cargo SUPlEN-
TE para realizar o acompanhamento e fiscalização do Termo de Execução 
descentralizada No T.E.d Nº009/2022 celebrado entre a Secretaria de Es-
tado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica 
(SEcTET) e a Universidade do Estado do Pará (UEPa).
art. 2º - compete aos servidores designados:
i - acompanhar e realizar o monitoramento das atividades previstas no 
Plano de Trabalho;
ii – Elaborar e encaminhar à Unidade descentralizadora relatórios parciais 
de cumprimento do objeto ou outros documentos necessários à compro-
vação da execução do objeto, bem como da execução físico-financeiro, 
quando solicitado;
III - Informar à chefia imediata quanto à existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou objetivos da parceria, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados;
IV - Elaborar e encaminhar à Unidade Descentralizadora o relatório final de 
cumprimento do objeto;
V – outros atos necessários às melhores práticas de gestão. art. 3° - Esta 
PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 865918

.

.

errata
.

errata de diÁrias
Protocolo: 2022/1198741
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 4091/22, de 03.10.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.140 de 04.10.2022, referente a PorTaria de 
diária do (a) servidor (a) GUSTaVo dUarTE cardoSo;
oNde se LÊ :
“…, 8 (oito) diária, …”
“..., no período de 03/10/2022 a 30/01/2023...”
Leia-se:
“…, 8,5 (oito e meia) diárias, …”
“..., no período de 03/10/2022 a 06/02/2023...”
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 865988
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
editaL de coNcorrÊNcia PÚBLica N°002/2022/srP
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de lici-
tação, avisa as empresas interessadas, que se encontra aberto o Edital de 
Licitação abaixo especificado:
coNcorrÊNcia PÚBlica/SrP: Nº 002/2022-cEl/UEPa Proc. 
2022/271918
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE EN-
GENHaria Para, SoB dEMaNda, PrESTar SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 
PrEdial coM forNEciMENTo dE PEÇaS, EQUiPaMENToS, MaTEriaiS E 
MÃo dE oBra, Na caPiTal E iNTErior, NaS UNidadES adMiNiSTraTi-
VaS Na UNiVErSidadE do ESTado do Pará.
TiPo/criTÉrio dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por loTE.
Valor total estimado: r$ 9.264.083,25 (Nove milhões, duzentos e sessenta 
e quatro mil, oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).
fundamento legal: lEi 8.666/93
data da abertura: 22 de Novembro de 2022.
Hora: 8:30 horas (Horário local)
local : Sala do coNSUN/UEPa - rua do Una, 156, bairro: Telégrafo – cep 
66050-540 Belém– Pará. EDITAL: disponível no site www.compraspara.
pa.gov.br e www.uepa.br e na Comissão Especial de Licitação/CEL.
ordenador responsável: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
Belém, 17 de outubro de 2022.
coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo/cPl

Protocolo: 866041

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇo N°002/2022- ceL/UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará, claY aNdErSoN NUNES cHa-
GaS, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme legislação 
em vigor, especialmente pela lei nº8666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão Especial de licitação, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Proc. 2022/441727
ToMada dE PrEÇo: Nº 002/2022-cEl/UEPa
data da adjudicação: 11/10/2022
data da Homologação: 11/10/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS QUadra PoliESPorTiVa do caMPUS Vii – coNcEiÇÃo do 
araGUaia, localizado na av. araguaia, s/n – Vila cruzeiro – conceição do 
araguaia – Pará cep: 68540-000, conforme Projeto Básico em anexo ao 
edital.
Empresa Vencedora: M PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli
cNPJ Nº 31.391.809/0001-15.
Valor da ProPoSTa: r$ 827.988,11 (oitocentos e vinte e sete mil, nove-
centos e oitenta e oito reais e onze centavos)
Belém, 19 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 866040
Processo nº 2022/506413
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico Tradicional nº 51/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de 
Material Permanente para atender e equipar o laboratório de física Experi-
mental para o curso Engenharia de Produção pelo forma Pará.
a empresa vencedora do certame foi:
•803.892/0001-79, UNI DIDÁTICA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPA-
MENToS lTda. item 01. Valor da proposta r$ 42.000,00 (Quarenta e dois 
mil reais).
Belém, 19 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 865932
Processo nº 2022/274180
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 26/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
de consumo (VidrariaS E rEaGENTES) para atender ao curso de licen-
ciatura em Química, no município de Bagre/Pa, referente ao convênio de 
número c.T.f 002/2020 faPESPa/UEPa (Programa forMa Pará) entre a 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica/SEcTET e a Universidade do Estado do Pará/UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
•01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO 
lTda, item 84. Valor da proposta r$ 260,00.
•05.990.063/0001-56 - APICE CIENTIFICA EIRELI, Itens 03, 04, 09, 15, 
19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 
54, 55, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 75, 76, 80, 83, 86, 96, 102, 109, 110, 
113, 116, 117, 118, 119, 124, 129, 134, 143, 154, 157 e 168. Valor da 
proposta r$ 5.141,06.
•11.227.424/0001-00 - CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO 
lTda,itens 01, 22, 24, 26, 39, 82, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 104, 106, 108, 
111, 125, 126, 131, 137, 144, 146, 155 e 169. Valor da proposta r$ 1.291,02.
•14.067.722/0001-78 - JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, Itens 06 e 07. 
Valor da proposta r$ 174,00.
•14.562.232/0001-48 - LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA,Itens 78, 
79, 87, 88 e 89. Valor da proposta r$ 359,00.
•21.707.794/0001-06 - FaSTlaBor coMErcial EirEli, itens 05, 08, 10, 
11, 12, 13, 16, 17 e 18. Valor da proposta r$ 767,33.
•30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA, Itens 92, 98, 114, 120, 
121, 128, 141, 145, 147, 151 e 158. Valor da proposta r$ 604,91.
•35.257.760/0001-63 - LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORA-
ToriaiS lTda, itens 02, 14, 23, 25, 36, 37, 40, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
57, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 81, 85, 90 e 91. Valor 
da proposta r$ 2.840,05
•46.900.546/0001-08 - GENESIS QUIMICA LTDA, Itens 103, 105, 107, 
112, 115, 122, 123, 130, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 148, 149, 150, 
152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 170. Valor 
da proposta r$ 1.524,08.
itens cancelados: itens 101, 127, 135 e 138.
Belém, 19 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 865941
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4345/2022, de 19 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 adMiNiSTraTiVo c
Nome: JaiME irENiZio SoarES da SilVa
Matrícula funcional: 57202461/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
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fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 866091
.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1314044
Portaria N° 4337/22, de 19 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JoSYaNE BraSil da SilVa, id.funcional 
nº 55586725/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caSTaNHal, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslo-
camento de Belém/Pa ao município de Baião do Pará/Pa, no período de 
14/11/2022 a 18/11/2022, para execução de projeto.
Protocolo: 2022/1314263
Portaria N° 4338/22, de 19 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JoSYaNE BraSil da SilVa, id.funcional 
nº 55586725/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caSTaNHal, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslo-
camento de Belém/Pa ao município de Baião do Pará/Pa, no período de 
28/11/2022 a 02/12/2022, para execução de projeto.
Protocolo: 2022/1259992
Portaria N° 4339/22, de 19 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria JoSE dE SoUZa craVo, id.funcional 
nº 198510/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 5,5 (cinco e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de São Paulo/SP, no 
período de 11/11/2022 a 16/11/2022, para participar de reunião.
Protocolo: 2022/1328496
Portaria N° 4340/22, de 19 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) claUdio da coSTa TriNdadE, id.funcio-
nal nº 5433100/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE arTES, 5,5 (cinco e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa, no período de 
17/10/2022 a 22/10/2022, para desenvolver atividades.
Protocolo: 2022/1146042
Portaria N° 4341/22, de 19 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNa cElia do NaSciMENTo MoraiS, id.fun-
cional nº 5042259/ 4, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS, 19,5 (deze-
nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de São Miguel do Guamá/Pa, no período de 03/10/2022 a 22/10/2022, 
para ministrar disciplinas.
colaBorador EVENTUal
Protocolo: 2022/1260988
Portaria N° 4336/22, de 19 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) GErSEM JoSE doS SaNToS lUciaNo, 2,5 
(duas e meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu 
deslocamento de Brasília/df ao município de Belém/Pa no período de 
06/11/2022 a 08/11/2022, para ser palestrante.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 865986
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/432453 Portaria N° 4333/22, de 18 de outubro 
de 2022
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 2955/22 de 15.07.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.051 de 19.07.2022 que nomeou em função de aprovação 
em concurso Público rafaEl JETro alMEida NEVES, cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, lotado (a) na rEiToria.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 866065
torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/1104913 
Portaria N° 4293/22, de 18 de outubro de 2022
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 4230/22 de 13.10.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.152 de 17.10.2022 que NoMEoU o(a) servidor(a) PEdro 
fraNco dE Sa, id. funcional nº 375047/ 4 para exercer o cargo em 
comissão de coordenador da comissão Própria de avaliação - cPa/UEPa, 
a contar de 03.10.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício
Protocolo: 2022/1104913 
Portaria N° 4294/22, de 18 de outubro de 2022.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 4229/22 de 13.10.2022, publicada no 
d.o.E nº 35.152 de 17.10.2022 que EXoNEroU, o(a) servidor(a) roBSoN 
JoSE dE SoUZa doMiNGUES, id. funcional nº 5056292/ 2, do cargo em 
comissão de coordenador da comissão Própria de avaliação - cPa/UEPa, 
a contar de 03.10.2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira 
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 865921

..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1476/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
ProcESSo: 2022/1319233
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 21/11/2022 
a 20/12/2022, correspondente aos triênios de: 16/01/2008 a 15/01/2011, 
para o servidor, criSTHiaNo PiNTo E SilVa, Matrícula nº.57192923/1, 
carGo: de assistente administrativo, lotado na diSaN, desta SEaSTEr.
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 de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1477/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
ProcESSo: 2022/1324331
r E S o l V E:
coNcEdEr, 300 (TrEZENToS) dias de licença Prêmio no período de 
01/11/2022 a 27/08/2023, correspondente aos triênios de:
2001/2003/2004/2006/2007/2009/2010/2012/2013/2015/2016/2018, 
para a servidora, Maria JoSÉ loBaTo MoNTEiro, Matrícula nº.3217833/1, 
carGo: de auxiliar Social, lotado na daS, desta SEaSTEr.
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 de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1478/2022 - seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
ProcESSo: 2022/1329298
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TrEZENToS) dias de licença Prêmio no período de 
03/11/2022 a 02/12/2022, correspondente aos triênios de: 19/01/1990 
a 18/01/1993, para a servidora, dUlcilEia fErrEira aBrEU, Matrícula 
nº.3203093/1, carGo: de assistente Social, lotado na daS, desta SEaSTEr.
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 de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 866172

.

.

errata
.

o secretÁrio adJUNto de assistÊNcia sociaL da seaster, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto 
s/n de 13 de setembro de 2022, publicado no doe nº 35.114 de 14 
de setembro de 2022.
Processo: 2022/931899
errata distrato de coNtrato teMPorÁrio - NÚMero do coNtrato
037/2022 
onde se lê: carGo: TEcNico EM GESTao PUBlica;
daTa do diSTraTo: 30/06/2022;
Leia-se: carGo: aSSiSTENTE dE aSSiSTENcia Social – cUidador dE idoSo;
daTa do diSTraTo: 01/07/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de Setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
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Portaria Nº 1472/2022 - seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1309994
errata
onde se lê: 2022/1309994
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.
Leia-se: 2022/1309994
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. cujo o Motorista luiz otavio Santana
lima, Mat. 5596882/1, fará o deslocamento.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
19 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 866164

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 25/2020/seaster
Processo Nº 2020/1069765
objeto: prorrogação de vigência do contrato por 12 meses
Vigência: 01/09/2022 à 31/08/2023
data da assinatura: 31/08/2022
Uo: 87101.08.244.1505.8860
NaTUrEZa dE dESPESa: 3390 36
aÇÃo dETalHada: 243.078
foNTE: 0107 Pi: 2080008860c
Valor Mensal: r$ 59.700,00
Valor Global: r$ 716.400,00
contratado: PEdro TEiXEira TaVarES
cPf: 134.856.102-59
End: condomínio lago azul, av. Brasil nº 192
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 866009
.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico
Número: 29/2022
objeto: aquisição de 01 veículo (TiPo SUV), conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 04/11/2022
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0301 / 0101
Programa de Trabalho: 0824415058863
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 866054
PreGÃo eLetrÔNico
Número: 30/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
higienização de poço artesiano, análise da água e higienização de reserva-
tórios de água, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 04/11/2022
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0101
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 866149

..

diÁria
.

Portaria Nº 1469/2022 – seaster
o SEcrETário adJUNTo dE aSSiSTÊNcia Social da SEaSTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– SEaSTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1241823
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Selma alfaia fonseca, Mat. 5767814/4, cargo Psicóloga, olga Maria ca-
valcante, Mat.3217370/1, cargo agente administrativo, que se deslocarão 
para o Município de Salinópolis no período de 10/10 a 15/10/2022, Para 
realizar apoio ao assessoramento Técnico aos serviços de alta complexi-
dade, Serviço de acolhimento institucional para crianças, adolescentes. 
cujo o motorista Hallan Wuansel azevedo das Neves, Mat.3542767/1 fará 
o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0339002241 234.094 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1471/2022 – 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 2022/1317469
rESolVE:
autorizar o pagamento de 1 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
rozeleide Mafra reis, cPf: 356.524.202-78, cargo conselheiro Estadual 
– Titular e Zózimo raimundo araújo de Sousa, cargo conselheiro Estadu-
al – Titular, cPf:140.457.022-53, que se deslocarão no trecho Mojuí dos 
campos/Santarém/Pa, para Belém/Pa, no período de 16/11 a 18/11/2022, 
para Participar da Posse dos novos conselheiros, reunião ordinária do 
CEAS e Oficina aos novos Conselheiros.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de outubro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário adjunto de assistência Social
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1480/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social, TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1333481
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Valdo divino da Silva filho, Mat. 5945803/1, cargo Secretário adjunto de 
assistência Social, dagma de Souza Siqueira ferreira, Mat. 5946602/3, car-
go: Gerente, Guilherme augusto de almeida carpeggiani, Mat. 5946562/2, 
cargo: assessor Especial i, Thais Wéllida lima da cruz, Mat. 6403410/2, 
cargo assistente administrativo, que se deslocarão para os Municípios de 
Santa Maria do Pará/Pa, São Miguel do Guamá/Pa, no período de 18/10 a 
21/10/2022 para o acompanhamento do Programa de Qualificação. Cujo 
Motorista raimundo alexandre corrêa dos Santos, Mat. 35076/1, fará o 
deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de outubro 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 866166



74  diário oficial Nº 35.156 Quinta-feira, 20 DE OUTUBRO DE 2022

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 916 de 07 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 22/2022 – Processo nº. 
2019/427010, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 270/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 917 de 07 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 14/2022 – Processo nº. 
2019/467898, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 220/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 918 de 07 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº. 18/2019 – Processo nº. 
2018/91434, considerando ainda o julgamento que determinou o arquiva-
mento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 277/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
 lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 919 de 07 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.

considerando o Pad nº. 16/2021 – Processo nº. 2021/1136658, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arquivamento do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 276/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 920 de 07 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa 19/2022 – Processo nº. 
2019/225823, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 251/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 925 de 11 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa nº 21/2022 – Processo nº. 
2019/295405, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 242/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 926 de 11 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa 15/2022 – Processo nº. 
2019/370661, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 286/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 928 de 11 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
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considerando o Pad nº 11/2022 – Processo nº. 2022/350686, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arquivamento do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 291/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 929 de 11 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância Punitiva nº 17/2022 – Processo nº. 
2018/130833, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 212/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa
Portaria Nº. 931 de 11 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº 14/2022 – Processo nº. 2019/361756, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arquivamento do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 289/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
conduta irregular de servidores.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 866019
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 558- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 19/10/202
oBJETiVo: cobrir despesas com Material de consumo, com aquisição de 
Óculos, em atendimento a Jovem custodiado na UaSE BENEVidES  (Proc. 
1325283/2022 - Mem  698/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 650,00-(coNSUMo)
SErVidor: JorGE lUiS dE SoUSa BarBoSa
MaTricUla: 5848350/ 2  - carGo: MoNiTor
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:40 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 866342

.

.

diÁria
.

Portaria: 557- do dia 19/10/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando, cus-
todiado na UaSE BENEVidES (Proc.1323971/2022-Mem 692/2022)
SErVidora: iVoNEidE SalES dE QUEiroZ
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 5923375/ 2
SErVidora: alEXaNdriNa TErEZa THoMaZ SaNTiaGo
carGo: PSicÓloGo-  MaTricUla: 57195505/4
SErVidor: lUiZ aUGUSTo da SilVa alcaNTara
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5920980/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : liMoEiro do aJUrU/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 26 a 28/10/2022 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 866338

Portaria: 559 - do dia 19/10/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no cESEM (Proc. 1294494/2022-Mem 190/2022)
SErVidora: TElMa do Socorro raBElo rodriGUES
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 57206501/ 4
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :iPorá/Go
riÓdo dE ViaGEM: 24 a 28/10/2021  -  diáriaS-4,5
ordENador dE PEdESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 866346

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 104/2022 GGa/sedeMe 
Belém-Pa, 11 de outubro de 2022.
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 07/04/2021, publicado no 
doE Nº 34.545 de 08/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de novembro de 2011, e art. 
23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor ViTor JordY dE alMEida, matricula nº 
5946262/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 18/2022 – SE-
DEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MiNEraÇÃo E ENErGia com a arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNS-
TrUÇÃo, coNSErVaÇÃo E loGÍSTica EirEli inscrita no cNPJ/Mf nº 
07.346.264/0001-40, tem como objeto a serviços de locação de veículos 
automotores terrestres, conforme condições e especificações estabeleci-
das no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades desta 
SEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e co-
municando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 67 da lei 
8.666/93, a partir de 11 de outubro de 2022.
art. 2º - designar o servidor SilVaNo oliVEira da SilVa JUNior, ma-
tricula nº 5955396/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de 
substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 11 de outubro de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 866354
.

coNtrato
.

contrato: 18
exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrES, sem 
motorista, em regime de diária, com quilometragem livre, destinada ao 
atendimento das demandas da SEdEME.
Valor Total: r$ 55.750,000 (cinquenta e cinco mil, e setecentos e cinquenta reais)
data assinatura: 11/10/2022
Vigência:11/10/2022 a 11/10/2024.
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 016/2022-SEPlad, referente ao Processo 
administrativo: 2022/975367
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
funcional programática: 22.122.1297.8338
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativas;
ação detalhada: 186624 – Manutenção do Órgão – locação de Veículos;
Natureza da despesa: 339033- Passagens e despesas com locomoção;
fonte: 0301/0101
origem do recurso: Estadual.
contratado: arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃo, coNSErVa-
ÇÃo E loGÍSTica EirEli
Endereço: alameda Moça Bonita, 97, castanheira cEP. 66.645-010, Belém/Pa.
fone: (91) 99110-7511
ordenador (a): anadelia divina Santos

Protocolo: 866350
.

FÉrias
.

Portaria n° 107/2022 – GGa/ sedeMe - 
Belém, 19 de outubro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o teor do Memo. Nº 031/2022 – cloPaM/SEdEME, de 
19/10/2022;
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rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
da servidora roBErTa TaVarES frEirE da SilVa arrUda, identidade 
funcional nº 5929570/1, ocupante do cargo de assessor ii, concedida 
através da PorTaria nº 087/2022 – GGa/SEdEME, de 06/09/2022, 
publicada no doE nº 35.108, de 08/09/2022, a partir de 19/10/2022, 
permanecendo saldo remanescente a ser gozado em momento oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 866364

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo adMiNistratiVo N.º 040/2022 - dispensa de Licita-
ção Nº 024/2022 - contrato n.º 024/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: diGiTalBiTS TEcNoloGia lTda, cNPJ nº 21.283.391/0001-79.
Objeto: aquisição de sistema de ponto eletrônico com a finalidade de con-
trole da jornada de trabalho.
Vigência:  12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 1.920,00 (hum mil, novecentos e vinte reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: Guilherme rodrigues farias
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 17 de outubro de 2022.

Protocolo: 865811

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 187/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2022/435887, r E S o l V E:
dESiGNar o colaborador ViTor HUGo frEiTaS GoMES, assessor de di-
retoria, matrícula 5944946/1, como fiscal do contrato abaixo relacionado 
e como suplente o colaborador EVaNdro diNiZ SoarES JUNior, Gerente 
de relações institucionais, matrícula 5823587/5, a contar de 18/10/2022.

Nº do coNtrato coNtratado

018/2022 SofTWarEoNE coMÉrcio E SErViÇo dE iNforMáTica lTda

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 19 de outubro de 2022.
EdiMar GoNÇalVES-Presidente, em exercício

Protocolo: 866154
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata
Na PorTaria Nº 150/2022-GaB/iMETroPará/iNMETro, de 17 de outubro 
de 2022, publicada no doE nº 35.155, de 19/10/2022, por motivo de 
substituição de servidor para composição da comissão.
onde se lê: ana cristina dos S. Pinheiro – Matrícula nº 0034 - Membro
Leia-se: raysa Marcella Santos da Silva – Matrícula nº 5966170/1 - Membro
Permanecem inalteradas as demais disposições.
Belém-Pa, 19 de outubro de 2022
rafaela Barata chaves
Presidente do iMETroPará.

Protocolo: 866066

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 335/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii do art. 25, do 
decreto federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta a lei 
federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o regis-
tro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providên-
cias, e; coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNSidEraNdo a 
lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNSidEraNdo a indicação 
da daf de 07/10/2022; rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 06/2022, celebrado com a 
c.KaZaN - EPP, cNPJ nº 17.940.670/0001-90, a servidora aNa caroliNa 
rodriGUES da SilVa, matrícula nº 5899325/2, e como suplente o servi-
dor fraNciNaldo TEiXEira da SilVa, matrícula nº 57176327/2, confor-
me processo nº 2022/1298566.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data de assinatura: 19/10/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 866081
Portaria Nº 333/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVii e XXiii do art. 25, do 
decreto federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta a lei 
federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o regis-
tro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providên-
cias, e; coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNSidEraNdo a 
lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNSidEraNdo a indicação 
da daf de 07/10/2022; rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 31/2021, celebra-
do com a STYlE ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PriVada EirEli, cNPJ nº 
26.906.920/0001-67, o servidor lUiS carloS carValHo cardoSo, ma-
trícula nº 2022184/1, e como suplente o servidor aBiNaEl PaES da SilVa, 
matrícula nº 572111660/1, conforme processo nº 2022/1298495.
art. 2º rEVoGar a PorTaria nº 36/2022, publicada no doEPa nº 34.865 
do dia 15/02/2022, página 96, protocolo 760535.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data de assinatura: 19/10/2022
VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 866082
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo Nº 071/2022 | Pae Nº 2022/1056180
cooPerada: PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa, cNPJ nº 
05.849.955/0001-31
cláUSUla PriMEira – do oBJETo: 1.1. o presento termo de coopera-
ção técnica tem por objeto disciplinar o acesso às informações cadastrais 
referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores concernentes às 
empresas mercantis registradas na Junta comercial do Estado do Pará (JU-
cEPa), que serão utilizados pela cooPErada, para subsidiar os trabalhos 
de fiscalização, exame e análise documental de seus técnicos.
Valor: O presente termo de cooperação não envolve transferência financeiras.
Vigência: 13/10/2022 a 12/10/2027
data da assinatura: 13/10/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 866079
terMo de cooPeraÇÃo Nº 77/2022 | Pae Nº 2022/927553
cooPErada: JUSTiÇa fEdEral dE PriMEira iNSTÂNcia - SEÇÃo JUdi-
ciária do ESTado do Pará - SJPa, cNPJ nº 05.421.948/0001-34
cláUSUla PriMEira – do oBJETo: 1.1. o presento termo de coopera-
ção técnica tem por objeto disciplinar o acesso às informações cadastrais 
referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores concernentes às 
empresas mercantis registradas na Junta comercial do Estado do Pará (JU-
cEPa), que serão utilizados pela cooPErada, para subsidiar os trabalhos 
de fiscalização, exame e análise documental de seus técnicos.
Valor: O presente termo de cooperação não envolve transferência financeiras.
Vigência: 19/10/2022 a 18/10/2027
data da assinatura: 19/10/2022
ordenador: Vilson João Schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 865851

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 334/2022 de 18/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr 2,5 (duas e meia) diárias aos servidores aiUa rEiS 
QUEiroZ, aSSiSTENTE dE rEGiSTro MErcaNTil B, matrícula nº 
57225310/1, Gil lEaN SilVa BorGES, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo B, 
matrícula nº 2022125/1, a fim de que realizem o Projeto JUcEPa por todo 
o Pará, em Parauapebas/Pa, com saída de Belém no dia 25/10/2022 e 
retorno no dia 27/10/2022, conforme processo nº 2022/1322680. VilSoN 
JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 865966
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1339/2022, 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 disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e;
considerando os termos do Processo nº. 2022/1293198 de 06/10/2022 – 
coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor GUilHErME aUGUSTo MiraNda caBral, ma-
trícula nº. 6696/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestru-
tura – Engenheiro civil/coordenador, lotado na coordenadoria de avaliação 
e Perícia; 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 03/11/2022 
a 01/01/2023; referente aos triênios 2003/2006 (2º etapa) e 2006/2009.
ii – 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: 866177

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 1023/2022, de 04 de aGosto de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 35.069, dE 05/08/2022.
onde se lê:
ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 60 (sessenta) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
Leia-se:
ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) 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.

Protocolo: 866165
errata de Portaria
Portaria Nº. 1310/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 35.155, dE 19/10/2022.
onde se lê:
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.
Leia-se:
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 10/01/2023, referente ao triênio 2012/2015.

Protocolo: 865907
errata de Portaria
Portaria Nº. 1305/2022, de 13 de oUtUBro de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 35.155, dE 19/10/2022.
onde se lê:
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.
Leia-se:
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 17/03/2011.

Protocolo: 865939

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo coNtrato Nº 81/2022 – cP Nº 10/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
ankara Engenharia ltda – cNPJ 13.578.869/0001-60
objeto do contrato: Urbanização do complexo Esportivo no bairro Man-
gueirão, no município de Belém, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços ao Contrato com reflexo financeiro.
Valor da Supressão: r$ 300.061,71
Valor do acréscimo: r$ 28.985.740,06
Valor aditado: r$ 28.685.678,35
data da assinatura: 19/10/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 866374

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio 67/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá – cNPJ 05.193.073/0001-60
Objeto do Convênio: Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sina-
lização de Vias no Bairro Palmeira, no município de São Miguel do Guamá, 
neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 20/10/2022 a 20/10/2023
data da assinatura: 19/10/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 866218

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº.1309 /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 autos do Processo nº 2021/1480669, de 28/12/2021, 
coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 17/10/2022, as 
férias do servidor HUGo dErlaYTE NUNES dE liMa, matrícula nº 5550/1, 
cargo/função: Motorista, anteriormente transferidas através da PorTaria 
nº.0451/2022, de 06/05/2022, publicada no doE nº. 34.965, de 10/05/2022, 
referente ao período aquisitivo 11/01/2021 a 10/01/2022, restando um saldo 
de 16 (dezesseis) dias para ser usufruídos em momento oportuno.
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: 866168
Portaria Nº. 1331/2022, de 18 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1321375, de 14/10/2022 
- GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 17/10/2022 a 11/11/2022, 26 (vinte e seis) 
dias de saldo de férias a servidora raMYlE PoNTES SoarES, matrícula nº. 
5946510/1, cargo/função: chefe de Gabinete, interrompidas através da 
PorTaria nº 0114/2022, de 14/02/2022, publicada no doE nº. 34.866 de 
16/02/2022, referente ao período aquisitivo 01/02/2020 a 31/01/2021.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a 17/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 866179

.

.

oUtras MatÉrias
.

descoNsiderar PUBLicaÇÃo
desconsiderar publicação a Errata da PorTaria: 1023/2022 de 
04/08/2022, sob o protocolo 864563, publicada no doE Nº 35.152 de 
17/10/2022, referente ao prazo da Prestação de contas do Suprimento 
de fundos.

Protocolo: 866159
aViso de aBertUra das ProPostas de PreÇos – coNcorreN-
cia PUBLica cP 023/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para a EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE rEcaPEaMENTo No MUNiciPio dE 
caPiTÃo PoÇo, neste Estado.
a comissão Permanente de licitação coNVoca a empresa Habilitada na 
concorrência Pública cP 023/2022, para abertura das Propostas designada 
para o dia 20/10/2022 às 14:00 Hs.
EMPrESaS HaBiliTadaS:
ProVallE ProJEToS E coNSTrUÇÕES ciViS lTda, cNPJ:  
03.636.328/0001-97
MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 26.916.786/0001-85
Belém-Pa, 18 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 865504
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terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)licitação nº: 019/2022
b)Processo nº: 2022/581846
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica 
d)data da adjudicação: 19/10/2022
e)data da Homologação: 19/10/2022
f)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPE-
cialiZada Para a coNSTrUÇÃo da PoliclÍNica dE alTaMira, No MU-
NICÍPIO DE ALTAMIRA, NESTE ESTADO, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
g) Empresa vencedora adjudicada: coNSÓrcio MaiS SaÚdE – empresas: 
QUadra ENGENHaria lTda cNPJ: 04.558.805/0001-06 / cdG coNSTrU-
Tora S/a cNPJ: 03.043.067/0001-00 / SaiEd ENGENHaria lTda cNPJ: 
30.872.184/0001-40 com o Valor Total de r$ 31.323.278,23 (trinta e um 
milhões trezentos e vinte e três mil duzentos e setenta e oito reais e vinte 
e três centavos).
Belém/Pa, 19 de outubro de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(SEdoP/Pa)
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2022/795636
b)licitação nº: 027/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica 
d)data da adjudicação: 18/10/2022
e)data da Homologação: 18/10/2022
f)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE PaViMENTaÇÃo aS-
falTica EM ViaS UrBaNaS No MUNicÍPio dE caSTaNHal, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
g)Empresa vencedora adjudicada: J a coNSTrUcoNS ciVil lTda cNPJ: 
22.328.699/0001-56 com o Valor Total de r$ 19.941.481,64 (dezenove 
milhões novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais 
e sessenta e quatro centavos).
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(SEdoP/Pa)
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
correNcia PUBLica Nº 028/2022–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para a coNSTrUÇÃo da PolicliNica dE BrEVES, no Município de Bre-
ves, neste Estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESa HaBiliTada:
1 – coNSÓrcio SaÚdE Pará – empresas: coNSTrUTora PorTo Gar-
cia lTda, cNPJ: 33.260.091/0001-53 / friG ENGENHaria lTda, cNPJ: 
32.402.456/0001-74
EMPrESa iNaBiliTada:
2 – ElSHadaY ENGENHaria lTda cNPJ: 03.374.268/0001-81
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, 19 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 866391

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 53/2022.
Objeto: Contratação de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo 
Banco central do Brasil na forma de banco Múltiplo, comercial ou cooperati-
vo, e cooperativo de crédito, para prestação de serviços bancários que per-
mite a liquidação de faturas por meio de documentos de cobrança eletrônica 
com código de barras no padrão fEBraBaN, por intermédio de suas agências 
e/ou conveniadas, em abrangência nacional, tais como: débito automático; 
Guichê de caixa (quando houver); arrecadação Eletrônica; internet Banking; 
correspondente Bancário; autoatendimento; outros Meios.
Valor Global: os pagamentos pela prestação dos serviços ocorrerão na 
forma de compensação das tarifas.

Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 18.10.2022.
contratada: BaNco MErcaNTil do BraSil S.a. cNPJ: 17.184.037/0001-10.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 865998

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 32/2017.
objeto: Prorrogação excepcional do prazo de vigência contratual por mais 
06 (seis) meses, iniciando em 10.10.2022, encerrando em 09.04.2023.
data de assinatura: 07.10.2022.
contratada: T S J contact center ltda. cNPJ: 07.567.687/0001-90.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 865997
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 81/2021.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 20.10.2022, encerrando em 19.10.2023.
data de assinatura: 17.10.2022.
contratada: GB financeira ltda. cNPJ: 10.480.314/0001-92.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 866000
5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 59/2020.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual por mais 06 (seis) meses, ambos iniciando em 10.10.2022, en-
cerrando em 09.04.2023.
data de assinatura: 07.10.2022. 
contratada: aNKara ENGENHaria lTda. cNPJ: 13.578.869/0001-60.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 865990
4° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 69/2020.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 20.11.2022, encerrando em 19.11.2023.
data de assinatura: 18.10.2022.
contratada: W cUNHa da SilVa EirEli. cNPJ: 05.092.319/0001-08.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 865992
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 80/2021.
Objeto: Em face dos acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam 
ajustadas as planilhas do contrato e acrescido o valor de r$2.175.013,81 
(dois milhões e cento e setenta e cinco mil e treze reais e oitenta e um 
centavos), representando um aumento percentual de 24,99% em relação 
ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 18.10.2022. 
contratada: fENiX coNSTrUcao E SErVico EirEli. cNPJ: 
22.809.866/0001-80.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 865994
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

No doe Nº 35.143, de 06.10.2022, p. 82, Protocolo 861274
Portaria nº 171/2022-Presi
onde se lê: dESiGNar a assistente de Projeto Maria criSTiNa BarBoSa 
da SilVa MoNTEiro, matrícula nº 5922836/1, para responder pela cE-
coc, para substituir o referido empregado, no período acima citado.
leia-se: dESiGNar a assistente de Projeto Maria criSTiNa BarBoSa da 
SilVa MoNTEiro, matrícula nº 5922836/1, para responder pela cEcoc, 
no período de 17.10.2022 a 04.11.2022.

Protocolo: 866299

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 23/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
impressos gráficos diversos e serigrafia, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades desta companhia.
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 13/2022
Valor do contrato original: r$ 48.720,00 (quarenta e oito mil, setecentos 
e vinte reais).
dotação orçamentária: 16.482.1489.7643 - fonte: 0301 - Natureza da 
despesa: 33.90.39 – ação: 234808
Vigência: 19.10.2022 a 19.10.2023
Partes: Companhia de Habitação do Estado do Pará x Imprensa Oficial do Estado.
data da assinatura: 19.10.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 866181
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 993 de 19 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias da servidora Tarcia Kaori rodriGUES NaGaiSHi, identidade 
funcional nº 54190065/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
informática, lotada na diretoria de administração e finanças – daf, concedida 
anteriormente no período de 03/10 à 01/11/2022, referente ao exercício 
2019/2020, concedida através da PorTaria nº 946 de 29/09/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 35.136, de 30/09/2022.
ii - Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao 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 19 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 866036
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 028/2022
Processo Nº 2022/887310
data de assiNatUra: 19/10/2022
ViGÊNcia: 19/10/2022 a 18/10/2023
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de Serviços de agenciamento de Viagens 
para atender as necessidades de locomoção via aérea, fluvial e terrestre, de 
servidores, em âmbito nacional ou internacional desta Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET.
as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentária:

Funcional Programática elemento de 
despesa ação Fonte Plano interno

48101.19.122.1297.8338 339033 269740 0124008794 41200082338c
48101.12.363.1501.8822 339033 273894 0106009962 1010008822c

Valor: r$ r$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais)
coNTraTado: NorTE TUriSMo lTda – EPP, cNPJ/Mf: 05.570.254/0001-69.
ENdErEÇo: Tv. Padre Prudêncio, 43 – B, Bairro: campina, Belém – Pa, 
cEP 66010-150.
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 865949
.

diÁria
.

Portaria Nº 985 de 19 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1335909;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual PaUlo SÉrGio da coSTa SoarES, 
cPf nº 720.823.642-91, a viajar ao município de Belterra-Pa, no período 
de 02/12 a 05/12/2022, para participar do Processo Seletivo 2023, con-
forme demanda do Programa forma Pará dessa SEcTET/Pa. o colaborador 
ficará responsável por conceder uma entrevista na rádio local para divulgar 
o certame e representar a SEcTET/Pa, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao colaborador eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 866147
.

FÉrias
.

Portaria Nº 992 de 19 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
rESolVE:
coNcEdEr à servidora abaixo relacionada, 30 (trinta) dias de férias regu-
lamentares:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
57190258/2 lUciaNa rodriGUES alVarEZ 2021/2022 01/12 a 30/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 866029
Portaria Nº 994 de 19 de oUtUBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias re-
gulamentares:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
57206315/1 JacKSoN doUGlaS Garcia dE SoUZa 2021/2022 03/11 a 02/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 866123
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: WalBEr alair carValHo frEirE
fUNÇÃo: coordENaÇÃo
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: alcidES iNacio SoUSa SiMiÃo
fUNÇÃo: coordENaÇÃo
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: oZiEl fErrEira lUZ
fUNÇÃo: coordENaÇÃo
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: lorENa alMEida da coSTa
fUNÇÃo: coordENaÇÃo
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: aliNE da PaiXÃo fUrTado
fUNÇÃo: coordENaÇÃo
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: fErNaNda alVES dE MaToS loPES
fUNÇÃo: coordENaÇÃo
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: BrUNo HENriQUE doS SaNToS MoraiS
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fUNÇÃo: coordENaÇÃo
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: BrENNo iZaN PiNTo BEZErra
fUNÇÃo: coordENaÇÃo
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 866182
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: ElaYa KiSE liMa VaScocEloS
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: EliElZa fraNcE oliVEira da SilVa
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: ESTHEfaNE dE cáSSia lEal BarBoSa
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: KEila rEGiNa SilVa da crUZ
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: clEUZYMar do carMo dE araUJo loUriNHo
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: aNdrEY WESlEY coSTa frEirE
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: adriENE da PaiXÃo SoUTo
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: loUiSE YaSMiN rEBElo diNEllY
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: JUliaNa SoUZa dE alBUQUErQUE
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MaricEli do Socorro HENriQUE BriTo
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: iSaBElla caSaNoVa dE carValHo
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: WladSoN GErHardT doS SaNToS
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: Maria do Socorro SoUZa NoBrE
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 866180
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: adoNiS dE MElo liMa
fUNÇÃo: iNSTrUTor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: NElSoN alBErTo NaSciMENTo dE alENcar
fUNÇÃo: iNSTrUTor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: aNTÔNio cElSo iTo VicENTE HidaKa
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fUNÇÃo: iNSTrUTor
EdiTal de credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: JoSÉ VEloSo NETo
fUNÇÃo: iNSTrUTor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: raiNEr rodriGo dE caSTro rodriGUES
fUNÇÃo: iNSTrUTor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: NaYara MarcEla PaiVa dE liMa NaSciMENTo
fUNÇÃo: iNSTrUTor
EdiTal de credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MoNiK fErNaNdES dE alBUQUErQUE
fUNÇÃo: iNSTrUTor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: aNdrÉa da SilVa PiNTo
fUNÇÃo: iNSTrUTor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 007/2021.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 866188
terMo de rescisÃo ao coNtrato Nº 005/2020
Processo Nº 2020/27602
daTa dE aSSiNaTUra: 19/10/2022.
coNTraTado: NorTE TUriSMo lTda – EPP, cNPJ/Mf: 05.570.254/0001-69.
ENdErEÇo: Tv. Padre Prudêncio, 43 – B, Bairro: campina, Belém – Pa, 
cEP 66010-150.
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 865913
coNVocaÇÃo
editaL de credeNciaMeNto Nº 022/2022
convocar para comparecimento no dia 21/10/2022 (sexta-feira) no horário 
de 9:00hs às 16:00hs, na SEcTET, situado à avenida conselheiro furtado, 
2520, entre Tv. Nove de Janeiro e av. alcindo cacela - Bairro cremação, 
Belém � PA, os bolsistas a seguir relacionados em cada função prevista 
no Edital de credenciamento Nº 022/2022 em conformidade a pontuação 
de classificação do resultado homologado do Edital de Credenciamento nº 
022/2022, em, publicado no site e no diário oficial do Estado no dia 15 de 
julho de 2022, a fim de tratar de assunto referente à Seleção Pública, mu-
nidos dos documentos para a formalização do termo de concessão de bol-
sa, descritos abaixo e presentes no item 09 do referido edital. informamos 
ainda que um e-mail de convocação foi enviado a cada um dos convocados.
9.2 Para efeito de formalização do termo de concessão de bolsa é obriga-
tória a apresentação dos seguintes documentos, originais ou cópias au-
tenticadas: 
a) cPf ou comprovante de situação cadastral do cPf emitido pela receita 
federal; 
b) carteira de identidade (rG) com número, órgão expedidor e data de 
expedição; 
c) Título de eleitor com comprovante da última votação ou declaração de 
quitação da Justiça Eleitoral; 
d) Carteira de trabalho profissional da qual deve constar fotografia, nú-
mero/série, data de expedição, filiação, local de nascimento e página de 
contrato do primeiro emprego, caso possua; 
e) comprovante de PiS/PaSEP; 
f) comprovante de residência; 
g) comprovante de conta bancária; 
h) Certificado de reservista.

iNSTrUTor – árEa METroPoliTaNa

JoSÉ alBErTo oliVEira aSSUNÇÃo

alBErTo MaTEUS PiNHEiro da GaMa

MaUro roBErTo rodriGUES loBaTo

lENa aNdrEa loUrEiro dE SoUSa fErrEira

alBErTo alaN da coSTa raiol

MicHElY oliVEira dE alMEida

iVaN JorGE daNTaS dE SoUZa

Mario EliaS Mafra raMoS

alaN carloS da SilVa MarTiNS

JEaN carloS dE VaScoNcEloS

lUcaS doS SaNToS fUrTado

arTHUr GoNÇalVES fErrEira

PaUlo raNNiEllY fErrEira raBElo

EliZaBETH fErrEira oliVEira

NaTaliNa PaiVa fErrEira

adSoN PaTriK NoGUEira BarBoSa

faBio fErrEira riBEiro

Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, Belém-Pa, em 18 de outubro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes 
Secretária de Estado

Protocolo: 866384

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 251/2022 – GaBiNete, de 19 de oUtUBro de 2022.
o servidor Marcelo Santos chaves, matrícula n. 54186868/3, com 
fundamento no art. 74, caput § 4º do decreto Estadual n. 1835/2017, na 
qualidade de Gestor do Termo de colaboração Nº 002/2021 (PorTaria 
n.162/2021-GABINETE/FAPESPA, de 23 de Agosto de 2021), firmado entre 
a faPESPa e a oSc a. B. a. / cNPJ: 26.791.074/0001-87, torna pública a 
instauração de procedimento administrativo, em que será asseguirado o 
contraditório e a ampla defesa, em desfavor da organização da Sociedade 
civil a. B. a., com vistas a aplicação das penalidades previstas na lei n.º 
13.019/2014 e no decreto estadual nº 1.835/2017.
objetivo: inexecução da parceria referente ao Projeto PEad: Pesquisa Es-
tadual por amostra de domicílios.
MarcElo SaNToS cHaVES-Gestor do Termo de colaboração n. 002/2021.

Protocolo: 866343

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 012/2022 - Moda-
Lidade de coNtrataÇÃo: Pregão eletrônico srP/sePLad/dGL Nº. 
024/2021, arP nº 09/2022- ParTES: ProdEPa e TicKET SolUÇÕES Hd-
fGT S/a - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: alteração de clau-
sula décima Segunda do contrato nº 012/2022, e redução, Preço e da dota-
ção orçamentária - Valor aNUal ESTiMado (r$): 1.325.760,00 - daTa da 
aSSiNaTUra: 18/10/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297 - 4668 
– 339030 - foNTE dE rEcUrSo:  0101/0261 -  ordENador rESPoNSáVEl: 
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E 
CEP: Rua Machado de Assis, nº 50 Edificio 2, bairro Santa lucia, cidade cam-
po Bom, Estado rio Grande do Sul.

Protocolo: 865973
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.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 428/2022-seeL, de 18 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr ao servidor rUY GUilHErME aMaNaJaS MaUES, matrícula nº 
6320945/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Esporte, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio no período de 01 a 30/11/2022, referente aos 
triênios 2014-2017. ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 866178
Portaria Nº. 429/2022-seeL, de 18 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr ao servidor SidNEY TriNdadE GUiMarÃES, matrícula nº 
80845357/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Esporte, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio no período de 05/01 a 05/03/2023, 
referente aos triênios 2012-2015. ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 866176

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato

Portaria Nº 431/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor carloS aUGUSTo dE alMEida BarBoSa, Matrícula 
n° 6320708/3 para fiscalizar o contrato administrativo nº: 089/2022- SEEL, 
firmado entre esta Secretária e a Empresa M. CRUZ E C. SILVA-CONSUL-
Toria E GESTÃo ESPorTiVa lTda, tomando todas as providências neces-
sárias para a fiscalização e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
Belém, 18 de outubro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 866232

.

.

errata
.

errata
errata do eXtrato do coNVÊNio Nº 07/2022-seeL, ProTocolo 
Nº 810062, PUBlicada No doE Nº 34.998 dE 07 dE JUNHo dE 2022.
oNde se LÊ:
“doTaÇÃo orÇaMENTária:
----
r$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).”
Leia-se:
 ““doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional programática: 08101.27.811.1499.7659
fonte de recursos: 0301000000
Elemento de despesa: 444041
ação: 275819
Pi: 22dfc333923
Valor: r$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)”
Belém, 19 dE oUTUBro dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 866339

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 089/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/712760
coNVite Nº 05/2022-seeL
oBJETo: 1.1  o objeto do presente instrumento é contração de empresa 
de consultoria e gestão esportiva visando instruir o planejamento durante 
o processo de reinauguração do Estádio olímpico do Pará, do tipo menor 
preço global, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de 
referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao 
instrumento convocatório do certame que deu origem a este instrumento 
contratual.
1.2  Este contrato vincula-se ao instrumento convocatório do coNViTE 
Nº 05/2022 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.
ViGÊNcia: 18/10/2022 à 18/10/2023
aSSiNaTUra: 18/10/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c
fonte de recursos: 0101000000

Elemento de despesa: 339039
ação: 279871
Pi: 4120008338c
Valor: r$160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
coNTraTada: M. crUZ E c. SilVa-coNSUlToria E GESTÃo ESPorTiVa 
lTda inscrito(a) no cNPJ/Mf sob o nº 21.657.429/0001-26
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 866248

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 064/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/573506
toMada de PreÇo N° 04/2021-seeL
cláUSUla PriMEira - do oBJETo do coNTraTo oriGiNário
o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializa-
da em reforma de quadra poliesportiva para E.E.E.M. Maria Helena Valente 
Tavares, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Executi-
vo e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumen-
to convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. 
Este contrato vincula-se ao instrumento convocatório da Tomada 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 064/2021-SEEl, por mais 60 (sessenta) dias de vigência.
2.2- – o objeto do presente termo aditivo consiste no acréscimo de 9,58% 
sobre o valor contratual.
ParáGrafo ÚNico – o valor global do contrato nº 064/2021 passará de 
r$ 258.776,37 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e 
seis reais e trinta e sete centavos) para r$ 283.578,42 (duzentos e oitenta 
e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) 
sofrendo assim um acréscimo de r$ 24.802,05 (Vinte e quatro mil, oito-
centos e dois reais e cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659e
fonte de recursos: 7368008597
Elemento de despesa: 449051
ação: 267566
Pi: 20EMf418707
Valor: r$ 24.802,05 
(Vinte e quatro mil, oitocentos e dois reais e cinco centavos).
aSSiNaTUra: 09/09/2022
ViGÊNcia: 09/09/2022 a 08/11/2022
coNTraTada: aTalaNTa ENGENHaria lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
83.346.627/0001-26
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 866097

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 433/2022-seeL, de 18 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 6 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor roBErTo aNTÔNio 
SoarES rUffEil, matricula nº 5422884/7, com o objetivo de ministrar 
capacitação de canoagem – Módulo ii, no município de São domingos do 
capim/Pa, no período de 13/10/2022 a 22/10/2022. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 866375
Portaria Nº. 432/2022-seeL, de 18 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, ½ (meia) diária ao servidor raiMUNdo NoNaTo MESQUi-
Ta, matricula nº 5422884/7, com o objetivo de realizar visita técnica no 
Estádio Maximino Porpino filho, no município de castanhal/Pa, no dia 
13/10/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 866376

FÉrias
.

Portaria Nº 427/2022-seeL, 18 de oUtUBro de 2022
alTErar o gozo de férias da servidora lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo, 
matrícula nº 5961054/1, concedido através da PorTaria Nº 380/2022, 
publicada no doE nº de 35.113 de 13/09/2022 no período de 15/10 a 
13/11/2022 para o período de 17 a 26/10/2022. ordenador: Nivan Setubal 
Noronha.

Protocolo: 866170
Portaria Nº 425/2022-seeL, 17 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor MaUrÍcio BarrETo da SilVa, matrícula 
nº 5901256/1, gozo de 15 (quinze) dias de férias no período de 04 a 
18/11/2022, referente ao exercício 2019/2020. interrompidas conforme 
PorTaria Nº 292/2020-SEEl, de 18/12/2020 publicada no doE Nº 34.443 
de 23/12/2020. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 866171
Portaria Nº 434/2022-seeL, 19 de oUtUBro de 2022
alTErar o gozo de férias da servidora lariSSa carMEN dE alMEida 
fErrEira, matrícula nº 5946929/2, concedido através da PorTaria Nº 
411/2022, publicada no doE nº de 35.145 de 07/10/2022 no período de 
01 a 30/11/2022 para o período de 15/11 a 14/12/2022. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 866187
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Portaria Nº 430/2022-seeL, 18 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, férias regulamentares, aos servidores abaixo relacionados:

MatricULa NoMe eXercÍcio Periodo
5309212/1 EVaNdro da lUZ riBEiro 2020-2021 01 a 15/12/2022
5945745/1 faBio dEiVid caMPoS liMa 2021-2022 01 a 30/12/2022
5961916/1 GaBriEl HENriQUE dE caMPoS laUNE 2021-2022 28/12/22 a 26/01/23
5901256/1 MaUricio BarrETo da SilVa 2021-2022 19 a 30/12/2022
2015374/1 roNaldo JoSEliTo cUNHa BarroS 2021-2022 01 a 30/12/2022
5892432/1 roSiaNE GoMES NEGrao 2021-2022 01 a 15/12/2022
80845357/2 SidNEY TriNdadE GUiMaraES 2021-2022 06/12/22 a 04/01/23
5960739/1 raiMUNdo dE MoraES MaToS 2021-2022 01 a 30/11/2022
6320945/3 rUY GUilHErME aMaNaJaS MaUES 2021-2022 01 a 30/12/2022
57216692/3 KEZia frEiTaS MElo doS SaNToS 2021-2022 05/12/22 a 03/01/2023

ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.
Protocolo: 866185

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 682/GePs/setUr de 19 de oUtUBro de 2022
GESTor fiScal E coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo. coNSidEraNdo o de-
creto 870 de 04/10/2013 e a Portaria conjunta 658/SEad de 01/09/2014, 
que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública; CON-
SidEraNdo os termos dos Processos Nº 2022/234069; rESolVE: i – dE-
SiGNar o servidor JacHoNS Valdo da SilVa TaVarES, Mat. 54188798/ 
5, Gerente de Turismo de Negócios, Eventos e incentivos, como Gestor 
fiscal do Termo de fomento 01/2022, celebrado entre o Estado do Pará, 
através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUr e a federação Para-
ense de Surf (fEPaSUrf). ii – dESiGNar a comissão de Monitoramento e 
avaliação, conforme previsto, na cláUSUla NoNa – do acoMPaNHaMEN-
TO E DA FISCALIZAÇÃO - O acompanhamento e a fiscalização da execução 
do Termo de fomento 01/2022 será acompanhado por comissão de Moni-
toramento e avaliação da Setur e por um Gestor da parceria, nos termos 
do decreto 870/2013 e da lei 13.019/2014. composta pelos servidores 
abaixo descritos:

NoMe MatricULa carGo FUNÇÃo Na coMissÃo
JacHoNS Valdo da SilVa TaVarES 54188798/ 5 GErENTE fiScal

roSElENE da SilVa BaSToS 2014491/ 1 TEc. dE PlaN. E GESTÃo EM TUriSMo fiScal
aNdrEY MENdoNca dE SoUZa 5960339/ 2 GErENTE fiScal

iii- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 866315

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 679/GePs/setUr de 19 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1336218. rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora criSTiaNE dE SoUSa PiNHo 
MENdoNÇa, mat. 54197949/1, Téc. de PlaneJ. e Gestão em Turismo. ii 
– o valor do suprimento corresponde a r$ 5.000 (cinco mil reais), para 
atender a despesas de classificação: 339030 – (Consumo)- 339032 – (Ma-
terial, Bem ou Serviço p/distribuição gratuita)-339033 – (Passagens e lo-
comoção)- 339039 – (Serviços Pessoa Jurídica). a utilização do suprimento 
de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, 
para prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação. ordE-
Nador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 865952
Portaria Nº 676 /GePs/setUr de 19 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/1332194; rESolVE: i 
– conceder suprimento de fundos a servidora JoSiaNE da SilVa SaN-
ToS, Mat. 5960398/1, Secretária de diretoria. ii – o valor do suprimento 
corresponde a: r$ 700,00 (setecentos reais) para atender as despesas de 
classificação 339033 (Passagens e Locomoção). A utilização do suprimento 
de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, 
devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após 
o período de aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 865820

diÁria
.

Portaria Nº 681/GePs/setUr de 19 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1322645; rESolVE: con-
ceder 15 e 1/2 (quinze e meia) diárias ao colaborador eventual. arTUro 
BáEZ MaTEUS, id: 3191101 Pc/Pa, cPf: 860.258.212-91. oBJ: Participa-
ção no Festuris 2022, como Chef da cozinha show do estande da SETUR. 
dESTiNo: Gramado/rS. PErÍodo: 27/10 a 11/11/2022. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 866163

Portaria 680/GePs/setUr de 19 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1336673; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor TiBÚrcio daMaScENo TEi-
XEira JUNior, mat. 57176032/1, auxiliar operacional. oBJ: apoio ope-
racional emergencial para realização de reparo de imóveis localizados na 
orla do Maçarico. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 19 a 21/10/2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 866156
Portaria Nº 677/GePs/setUr 19 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1337386; rESolVE: con-
ceder 4 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora SHEila criSTiNa PiNTo 
dE SoUZa, mat. 5960417/1, Secretária de Gabinete. oBJ: acompanhar o 
evento de XXXi festival do açaí. dESTiNo: São Sebastião da Boa Vista/
Pa. PErÍodo: 20 a 24/10/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira ca-
ValcaNTE

Protocolo: 865821
Portaria Nº 678/GePs/setUr de 19 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1332006; rESolVE: 
conceder 4 e½ (quatro e meia) diárias a servidora JoSiaNE da SilVa 
SaNToS, Mat. 5960398/1, Secretária de diretoria. oBJ: acompanhar o 
evento de XXXi festival do açaí. dESTiNo: São Sebastião da Boa Vista/
Pa. PErÍodo: 20 a 24/10/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira ca-
ValcaNTE

Protocolo: 865947

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 688/2022/GGP/dPG, de 19 de oUtUBro de 2022. a 
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando a PorTaria Nº 22/2022, de 23 de março de 2022, a 
qual organiza e normatiza o pagamento do plantão defensorial aos servi-
dores da defensoria Pública do Pará, alterada pela PorTaria Nº 52/2022, 
de 18 de agosto de 2022; considerando o Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2022/1300311; rESolVE: conceder diária de plantão defensorial 
aos servidores abaixo relacionados em razão da realização de Plantão:

NoMe MatrÍcULa QUaNtidade/MÊs PerÍodo do PLaNtÃo
aNToNia Maria dE frEiTaS BraNdÃo 2048493 02 (SET) 10 e 11/09/2022

cÍcEro loPES BErNardiNo 3280543 02 (SET) 24 e 25/09/2022
JoSÉ EdMar daNTaS SilVEira filHo 5943308 03 (SET) 03, 04 e 07/09/2022

JoSENilda Maria fErrEira dEZiNcoUrT 3155757 02 (SET) 17 e 18/09/2022
lariSSa coNcEÇÃo caMPoS da SilVa SalES 5933948 03 (SET) 03, 04 e 07/09/2022
Maria do Socorro GUiMarÃES dE SoUZa 5134560 02 (SET) 17 e 18/09/2022

Maria NorMa PErEira PiMENTEl 5927378 02 (aGo) 27 e 28/08/2022
riZoMar daNiEl caSTro 3084272 03 (SET) 07, 10 e 11/09/2022

SilVia Maria PErEira dE oliVEira 57188261 02 (SET) 17 e 18/09/2022
ViTÓria XaViEr da coSTa 5919029 02 (SET) 24 e 25/09/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 866120
Portaria Nº 686/2022/GGP/dPG, de 19 de oUtUBro de 2022. a 
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando a PorTaria Nº 22/2022, de 23 de março de 2022, a 
qual organiza e normatiza o pagamento do plantão defensorial aos servi-
dores da defensoria Pública do Pará, alterada pela PorTaria Nº 52/2022, 
de 18 de agosto de 2022; considerando o Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2022/1285859; rESolVE: conceder diária de plantão defensorial 
aos servidores abaixo relacionados em razão da realização de Plantão:

NoMe MatrÍcULa QUaNtidade/MÊs PerÍodo do PLaNtÃo
EVaNdro SilVa aToS 57201686 01 (SET) 17/09/2022

fEliPE KaUÊ NoroNHa MarQUES 5957241 01 (SET) 17/09/2022
MalENa carNEiro da SilVa 5931811 01 (SET) 17/09/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 866110
Portaria Nº 687/2022/GGP/dPG, de 19 de oUtUBro de 2022. a 
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro 
de 2006; considerando o disposto no artigo 7º, § 4º da resolução cSdP 
nº 299, de 07 de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de 
Plantão no âmbito da defensoria Pública, alterada pela resolução cSdP nº 
300, de 21 de fevereiro de 2022; considerando a PorTaria Nº 21/2022, 
de 23 de março de 2022, a qual organiza e normatiza o pagamento do 
plantão defensorial aos membros defensoria Pública do Pará, alterada pela 
PorTaria Nº 51/2022, de 18 de agosto de 2022; considerando o Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/1300311; rESolVE: conceder diária de 
plantão defensorial aos defensores abaixo relacionados em razão da rea-
lização de Plantão:

NoMe MatrÍcULa QUaNtidade/MÊs PerÍodo do PaNtÃo
adalBErTo da MoTa SoUTo 3083462 02 (Mar) 01 e 02/03/2022
aNdrEia MacEdo BarrETo 5895996 02 (SET) 10 e 11/09/2022
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GEorGE aUGUSTo dE aGUiar SoUZa 5895989 02 (SET) 10 e 11/09/2022
lEoNardo caBral JaciNTo 5890175 03 (SET) 03, 04 e 07/09/2022

lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa 5938970 02 (aGo) 27 e 28/08/2022
Nara dE cErQUEira PErEira 5895973 02 (SET) 03 e 04/09/2022

rilKEr MiKElSoN dE oliVEira ViaNa 5895993 02 (SET) 17 e 18/09/2022

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 866114

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 645/22/GGP/dPG, de 19 de oUtUBro de 2022.
considerando o PaE 2022/ 1344489, de 19 de outubro de 2022. rESolVE: 
conceder licenças prêmios regulamentares aos: dEfENSorES PÚBlicoS: 
adoNai oliVEira BraSil BaTiSTa fariaS, id funcional: 57198591/ 2, 
P.a: 14/17, 16/11/2022 a 15/12/2022, 30 dias; carMEN EliZaBETH ara-
Gao addario HaBEr, id funcional: 3084841/ 1, P.a: 10/13, 17/11/2022 
a 16/12/2022, 30 dias; GiSElE ViEira BraSil BaTiSTa, id funcional: 
5895969/ 1, P.a: 14/17, 16/11/2022 a 15/12/2022, 30 dias; lUciaNa 
SoUZa doS aNJoS, id funcional: 57234663/ 1, P.a: 14/17, 21/11/2022 a 
20/12/2022, 30 dias, MarcoS aNToNio BarroSo cErQUEira, id funcio-
nal: 5234719/ 2, P.a: 01/04, 16/11/2022 a 15/12/2022, 30 dias; MarUcia 
coNdE MaUES liNS, id funcional: 57190952/ 1, P.a: 13/16, 17/11/2022 
a 16/12/2022, 30 dias; MaTUZalEM carNEiro BErNardo, id funcional: 
57234672/ 1, P.a: 14/17, 21/11/2022 a 20/12/2022, 30 dias. SErVido-
rES PÚBlicoS: Maria iVoNE fariaS aBdoN, id funcional: 57202186/ 1, 
P.a: 14/17, 16/11/2022 a 15/12/2022, 30 dias; WElliNGToN raiMUNdo 
TaVarES da SilVa, id funcional: 54190627/ 2, P.a: 11/14, 01/11/2022 a 
30/11/2022, 30 dias. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 866139

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 001/2022/daF/dPe, de 18/10/2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo fiNaNcEiro da dEfENSoria PÚBlica do 
ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas por 
meio do art. 13, ii, da PorTaria Nº 60/2022/GaB/dPG de 06/10/2022, 
publicada no ioEPa do dia 17/10/2022, rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) rYaN TriNdadE dE carVa-
lHo, id.  funcional nº 5957439, para atuar como fiScal do contrato Nº 
038/2020 (Processo nº 2020/1012709),
celebrado entre a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará e a EMPrE-
Sa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS (cNPJ 34.028.316/0018-
51), cujo objeto é a prestação de serviços de SEdEX e Pac (contrato 
9912514451) à defensoria Pública do Estado do Pará.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de 
administração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação, 
pasta contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos e 
do contrato com sua respectiva publicação e,
oportunamente, de seus aditamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio 
efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular fica designado (a) como suplente 
o (a) servidor (a) lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior, id.  funcional 
nº 57227037.
art. 6º Esta Portaria entrará em vigor a contar de 01 de junho de 2022.
laUro SPiNElli
dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro

Protocolo: 865868

Portaria Nº 002/2022/daF/dPe, de 18/10/2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo fiNaNcEiro da dEfENSoria PÚBlica do 
ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas por 
meio do art. 13, ii, da PorTaria Nº 60/2022/GaB/dPG de 06/10/2022, 
publicada no ioEPa do dia 17/10/2022, rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) BENJaMiN MaGNo dE al-
MEida E SilVa, id.  funcional nº 5559031, para atuar como fiScal do 
contrato Nº 055/2021 (Processo nº 2021/389510), celebrado entre a 
dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará e MicroSENS S.a. (cNPJ 
78.126.950.0003-16), cujo objeto é a aquisição de equipamentos de infor-
mática (100 tabletes).
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 
cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de 
administração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação, 
pasta contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos 
e do contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus 
aditamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fis-
calizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
art. 5º Esta Portaria entrará em vigor a contar de 13 de setembro 2022.
laUro SPiNElli
dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro

Protocolo: 865866

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico, JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por 
loTE (iTEM).
Número: 027/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2022/816061-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é contratação de empresas espe-
cializadas na prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva 
de Sistemas de refrigeração da defensoria Pública do Estado do Pará, com 
substituição de peças, componentes, módulos (inclusive externo e inter-
no), acessórios e insumos, loTES 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, em atendi-
mento das necessidades da dP/Pa, conforme condições e exigências cons-
tantes no Edital e seus anexos. Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou 
www.compraspara.pa.gov.br ou ainda na Defensoria Pública do Estado do 
Pará sito a rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Be-
lém – Pará, isento de qualquer taxa, mediante a gravação em mídia digital, 
fornecida pela empresa interessada ou por meio de solicitação via e-mail: 
licitacao@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 20/10/2022. Local de Abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 08/11/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata.
 ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias - defensora Pública Geral 
do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 866282

.

.

diÁria
.

Portaria 1995/2022- da,19/10/2022. conceder 3 + 1\2, diária(s) ao 
Servidor daNilo HENriQUE MarTiNS, matrícula 57176622, cargo coor-
dENador NÚclEo dE iNforMáTica, objetivo ParTiciPar da fEira E 
coNGrESSo Para o MErcado JUrÍdico da aMÉrica laTiNa. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElÉM a SÃo PaUlo, período 18/10/2022 a 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 866233
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Portaria 1994/2022- da,19/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor liNdoMar PErEira da Sil-
Va, matrícula 57201685, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
Sor fáBio raNGEl E EQUiPE Para dar coNTiNUidadE NoS TraBa-
lHoS do SiSTEMa Solar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
13/10/2022, 14/10/2022, 17/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 866208
Portaria 1993/2022- da,19/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor WalESSoN WilliaM PEQUENo 
rodriGUES, matrícula 5935802, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚ-
Blica a, objetivo dar coNTiNUidadE ao ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo 
do SiSTEMa Solar coM a ParaMETriZaÇÃo, ValidaÇÃo, rEaliZaÇÃo 
dE TESTES E TrEiNaMENTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
13/10/2022, 14/10/2022, 17/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 866119
Portaria 1991/2022- da,19/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
ao defensor faBio raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 55589067, ob-
jetivo dar coNTiNUidadE aoS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iM-
PlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 17/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 866084
Portaria 1992/2022- da,19/10/2022. conceder 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), diária(s) ao Servidor daNilo HENriQUE MarTiNS, matrícula 
57176622, cargo coordENador do NÚclEo dE iNforMáTica, ob-
jetivo dar coNTiNUidadE ao ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo do SiS-
TEMa Solar coM a ParaMETriZaÇÃo, ValidaÇÃo, rEaliZaÇÃo dE 
TESTES E TrEiNaMENTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
13/10/2022, 17/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 866086
Portaria Nº 1984/2022 - da BeLÉM, 18/10/2022.
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 2022/1044847 de 17/08/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGraMÁtica

liSiaNNE dE Sá 
rocHa

dEfENSora 
PÚBlica 738.416.253-04

dEfENSoria 
PÚBlica dE 

aNaNiNdEUa
80846045

rEaliZar 
aTENdiMENTo 
PrESENcial 
No PrESÍdio 

ESTadUal 
METroPoliTaNo 

iii - PEM iii
03.
091

.1492

.8729

liNdoMar 
PErEira da 

SilVa

MoToriSTa 
dE dEfEN-

Soria
571.525.942-87 GTraN 57201685 coNdUZir a 

dEfENSora

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

aNaNiNdEUa MariTUBa 17/08/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 865894
Portaria Nº 1983/2022 - da BeLÉM, 18/10/2022.
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 2022/1293440 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

clEBEr PaiVa 
coElHo

GErENTE dE 
TraNSPorTE

606.755.192-
68

GErÊNcia dE TraNS-
PorTE 57211712

coNdUZir 
SErVidorES E 
dEfENSorES 
Para o EVEN-
To dE PoSSE 
doS NoVoS
dEfENSorES

03.091.
1492.
8633

liNdoMar PErEi-
ra da SilVa

MoToriSTa dE 
dEfENSoria

571.525.942-
87

GErÊNcia dE TraNS-
PorTE 57201685

MilToN cESar Mi-
raNda dUarTE

MoToriSTa dE 
dEfENSoria

221.770.192-
49

GErÊNcia dE TraNS-
PorTE 702269

NilToN da coSTa 
MoNTEiro

MoToriSTa dE 
dEfENSoria

228.414.152-
87

GErÊNcia dE TraNS-
PorTE 57211743

WElliNGToN rai-
MUNdo TaVarES 

da SilVa

MoToriSTa dE 
dEfENSoria

306.058.812-
00

GErÊNcia dE TraNS-
PorTE 54190627

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionados:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM MariTUBa  30/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 865889
Portaria 1988/2022- da,18/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores aTaYNa rodriGUES caValcaNTE, matrícula 5968374, 
cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, aUGUSTo PErEira BraN-
dao, matrícula 5938952, cargo aSSESSor JUrÍdico, MaGNo EdSoN 
roXo dE SoUZa, matrícula 5964750, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dE-
fENSoria, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo Na aÇÃo dE PoSSE PoPU-
lar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 30/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865922
Portaria 1987/2022- da,18/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
aos Servidores laUriNda MoraES da SilVa, matrícula 5138000, cargo 
aSSiSTENTE Social, lia dE SoUZa MarTiNS, matrícula 5944246/3, car-
go aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, lUcilENE PaiVa da coSTa, 
matrícula 57208949-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, Mara 
SHYrlENE GUiMariNo aMador, matrícula 5839815, cargo TÉcNica dE 
dEfENSoria PÚBlica, Maria dE NaZarE SalES dE frEiTaS, matrícula 
3241360-2, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, Maria liMa doS 
SaNToS SENa, matrícula 57201133, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica, Eric coSTa MarTiNS, matrícula 57207074, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo Na aÇÃo dE PoSSE PoPUlar. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-
se de BElÉM a MariTUBa, período 30/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865910
Portaria 1989/2022- da,18/10/2022. conceder 1/2 (MEia), diária(s) 
a Servidora MaYSSa Maria aSSMar fErNaNdES corrEia Maia, matrí-
cula 5965837, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo rE-
aliZar aTENdiMENTo Na aÇÃo dE PoSSE PoPUlar. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
MariTUBa, período 30/09/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 865934

.

.

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 18 de setembro de 2022, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a defensora Pública Geral do Estado do Pará, 
em exercício, HoMoloGa a adjudicação referente ao ProcESSo Nº: 
2022/418932, Pregão Eletrônico nº 26/2022-dPE/Pa, cujo objeto é con-
tratação de empresa para a aQUiSiÇÃo dE SolUÇÃo coM HardWarE E 
SofTWarE, coM iMPlaNTaÇÃo, GESTÃo dE PESSoal, aTUaliZaÇÕES E 
MaNUTENÇÃo, para atendimento às demandas da pela defensoria Pública 
do Estado do Pará, conforme condições e exigências constantes no Edital e 
seus anexos, tendo como vencedora do certame a empresa:
- SiMETria SolUcoES iNTEGradaS lTda, cNPJ: 27.397.273/0001-78, 
venceu o GrUPo 01, pelo valor global de r$ 3.414.412,51 ( três milhões, 
quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e um 
centavos).
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
Mônica Palheta furtado Belém dias
defensora Pública Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 866253
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.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Processo coMarca/dePartaMeNto sUPrido FiNaLidade

eLeMeNto de desPesa

totaL

Periodo de aPLicaÇÃo Prestar 
coNtas 

atÉ

combus-
tivel consumo transp./ 

Locom.
Pessoa
Fisica

Pessoa
Juridica data iNi-

ciaL
data 
FiNaL339030 339030 339033 339036 339039

1938 Pro202203440 ParaGoMiNaS SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1939 Pro202203441 ÓBidoS SalETE cardoSo TENorio PEdroSo SESSÃo dE JÚri 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 920,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1940 Pro202203442 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1941 Pro202203443 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1942 Pro202203444 oriXiMiNá SilVio JoSE PriNTES GoMES SESSÃo dE JÚri 0,00 57,00 0,00 0,00 1.363,00 1.420,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1943 Pro202203445 MaraBá 3ª Vara GErSoN dE aZEVEdo MoraES JUNior SESSÃo dE JÚri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1944 Pro202203446 caNaÃ doS caraJáS aNdErSoN alBErTo SilVa dE oliVEira SESSÃo dE JÚri 0,00 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1945 Pro202203447 iriTUia Maria darlicE dE oliVEira MoNTEiro SESSÃo dE JÚri 74,00 56,00 0,00 0,00 1.140,00 1.270,00 08/09/22 07/10/22 22/10/22
1946 Pro202203448 aBaETETUBa MaUro oSValdo dE oliVEira PErEira diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22
1947 Pro202203451 iTUPiraNGa Jair fraNciSco ViEira aGUirra SESSÃo dE JÚri 68,00 124,00 0,00 1.423,00 0,00 1.615,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1948 Pro202203454 SEcrETaria dE iNforMáTica daViSoN GUiMarÃES araUJo da SilVa ViSiTa TÉcNica 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22
1949 Pro202203455 alTaMira 2ª Vara GaldiNo rodriGUES NETo SESSÃo dE JÚri 0,00 57,00 0,00 0,00 918,00 975,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22
1950 Pro202203456 alTaMira 2ª Vara GaldiNo rodriGUES NETo SESSÃo dE JÚri 0,00 55,00 0,00 0,00 850,00 905,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22
1951 Pro202203457 alTaMira 2ª Vara GaldiNo rodriGUES NETo SESSÃo dE JÚri 0,00 56,00 0,00 0,00 884,00 940,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22
1952 Pro202203459 alENQUEr EVaNdro lUiZ BaTiSTa SaloMao diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22
1953 Pro202203460 Vara aGrária dE SaNTarÉM adElcidES VaScoNcEloS MariNHo aUdiÊNciaS 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 396,00 08/09/22 07/10/22 22/10/22
1954 Pro202203461 coNcEiÇÃo do araGUaia lUiS GoNZaGa aGUiar dE SoUSa filHo diliGÊNciaS 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 02/09/22 01/10/22 16/10/22
1955 Pro202203462 JacUNdá EliZiaNE liMa GoNÇalVES SESSÃo dE JÚri 0,00 285,00 0,00 0,00 660,00 945,00 02/09/22 01/10/22 16/10/22
1956 Pro202203463 BrEU BraNco NaTalia VEloSo SoUZa MoraES SESSÃo dE JÚri 85,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22
1957 Pro202203464 NoVo rEParTiMENTo aNdrE lUiZ BoZi coSTa SESSÃo dE JÚri 78,00 852,00 0,00 0,00 0,00 930,00 06/09/22 05/10/22 20/10/22
1958 Pro202203465 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00 1.210,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1959 Pro202203466 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 1.165,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1960 Pro202203467 ParaGoMiNaS SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 06/09/22 05/10/22 20/10/22
1961 Pro202203468 ParaGoMiNaS SHirlEY aNdrEY liMa da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 06/09/22 05/10/22 20/10/22
1962 Pro202203470 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1963 Pro202203471 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 37,00 0,00 0,00 580,00 203,00 820,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1964 Pro202203472 iriTUia Maria darlicE dE oliVEira MoNTEiro SESSÃo dE JÚri 74,00 56,00 0,00 0,00 990,00 1.120,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1965 Pro202203473 BENEVidES MarTa MaciEl PiMENTEl SESSÃo dE JÚri 60,00 775,00 0,00 0,00 0,00 835,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1966 Pro202203474 PacaJá arTUr MarQUES do rEGo MoNTEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 885,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1967 Pro202203475 iGaraPÉ-Miri TaiSE cElESTE NErY loPES SESSÃo dE JÚri 65,00 335,00 0,00 600,00 0,00 1.000,00 08/09/22 07/10/22 22/10/22
1968 Pro202203478 rEdENÇÃo MariSaNGEla BarBoSa carValHo SESSÃo dE JÚri 59,00 1.001,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 08/09/22 07/10/22 22/10/22
1969 Pro202203479 aBaETETUBa Sara HElENa coSTa BaTiSTa ESTUdo Social 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1970 Pro202203482 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE oliVEira diliGÊNciaS 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22
1971 Pro202203484 BraGaNÇa WEldEr TiaGo SaNToS fEiToSa diliGÊNciaS 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 05/09/22 04/10/22 19/10/22

1972 Pro202203490 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

fraNciNaldo PErEira da SilVa 
BarBoSa

MaNUTENÇÃo 
PrEdial 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 08/09/22 07/10/22 22/10/22

1973 Pro202203487 SaNTarÉM iraN JoSE rodriGUES JUNior diliGÊNciaS 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,00 08/09/22 07/10/22 22/10/22
1974 Pro202203491 JUrUTi oTToN WilliaN caSTro SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1975 Pro202203494 coNcEiÇÃo do araGUaia Maria aNa doS SaNToS liMa diliGÊNciaS 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1976 Pro202203498 SoUrE daNiElSoN corrEa lEiTE ESTUdo Social 0,00 0,00 1.482,00 0,00 0,00 1.482,00 09/09/22 08/10/22 23/10/22
1977 Pro202203499 iGaraPÉ-Miri GilBErTo SoUSa corrEa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22
1978 Pro202203500 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE oliVEira diliGÊNciaS 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 14/09/22 13/10/22 28/10/22
1979 Pro202203501 BraGaNÇa WEldEr TiaGo SaNToS fEiToSa diliGÊNciaS 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22

1980 Pro202203502 SaNTa lUZia do Pará TaMirES MilENa alVES SESSÃo dE JÚri 
(coMPlEMENTo) 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22

1981 Pro202203503 SaNTa iZaBEl do Pará laUricElio caValcaNTE dE araUJo SESSÃo dE JÚri 70,00 49,00 0,00 1.316,00 0,00 1.435,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
1982 Pro202203505 afUá fraNciSco faBio PirES BraGa diliGÊNciaS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
1983 Pro202203508 MaraBá 3ª Vara GErSoN dE aZEVEdo MoraES JUNior SESSÃo dE JÚri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22

1984 Pro202203507 TUcUrUÍ EliZaBETH criSTiNa NaSciMENTo 
BraNcH ESTUdo Social 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22

1985 Pro202203509 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra JoSE riBEiro da coSTa filHo ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22

1986 Pro202203510  SaNTarÉM Vara aGrária adElcidES VaScoNcEloS MariNHo aUdiÊNciaS 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22

1987 Pro202203511 coordENadoria MiliTar Maico aNdErSoN da SilVa fariaS SErViÇo dE 
EScolTa 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 08/09/22 07/10/22 22/10/22

1988 Pro202203514 liMoEiro do aJUrU EMaNUEl da VEra crUZ doS SaNToS 
GoMES diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22

1989 Pro202203515 SaNTa iZaBEl do Pará laUricElio caValcaNTE dE araUJo SESSÃo dE JÚri 70,00 47,00 0,00 1.598,00 0,00 1.715,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
1990 Pro202203516 alTaMira JoZElMa fErNaNdES do NaSciMENTo ESTUdo Social 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
1991 Pro202203519 caSTaNHal Vara aGrária JoEl doS SaNToS GoMES JUNior aUdiÊNciaS 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22

1992 Pro202203520 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra claUdia SadEK BUrlaMaQUi ViSiTa TÉcNica 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 09/09/22 08/10/22 22/10/22

1993 Pro202203523 alTaMira fraNciSco roNaldo dE araUJo diliGÊNciaS 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 08/09/22 07/10/22 22/10/22

1994 Pro202203524 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra JoSE lUiZ SarMENTo dE araUJo ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22

1995 Pro202203525 TErMo dE MaGalHÃES BaraTa JaMiSSoN HElK foNSEca dE JESUS SESSÃo dE JÚri 55,00 115,00 0,00 0,00 1.080,00 1.250,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
1996 Pro202203526 coNcEiÇÃo do araGUaia aliNE coSTa dE SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
1997 Pro202203552 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 2.290,00 0,00 0,00 0,00 2.290,00 16/09/22 15/10/22 30/10/22
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1998 Pro202203529 alTaMira 2ª Vara GaldiNo rodriGUES NETo SESSÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 816,00 870,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
1999 Pro202203531 SaNTa iZaBEl do Pará laUricElio caValcaNTE dE araUJo SESSÃo dE JÚri 70,00 46,00 0,00 1.269,00 0,00 1.385,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
2000 Pro202203532 coNcÓrdia do Pará alEXaNdrE GoNÇalVES da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 69,00 0,00 1.156,00 0,00 1.225,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22
2001 Pro202203534 Eldorado do caraJáS ciNTHia loPES da SilVa SESSÃo dE JÚri 70,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
2002 Pro202203535 oUrÉM Maria daS dorES GUiMaraES SoarES SESSÃo dE JÚri 0,00 45,00 0,00 695,00 0,00 740,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22
2003 Pro202203538 SÃo GEraldo do araGUaia Maria aParEcida PErEira dE BriTo SESSÃo dE JÚri 60,00 300,00 0,00 0,00 520,00 880,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22
2004 Pro202203539 SENador JoSÉ PorfÍrio JoSE EdilSoN dE oliVEira SESSÃo dE JÚri 0,00 79,00 0,00 756,00 0,00 835,00 12/09/22 11/10/22 26/10/22
2005 Pro202203540 GoiaNÉSia do Pará iclENildo Marcio SaNToS riBEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 111,00 0,00 0,00 504,00 615,00 16/09/22 15/10/22 30/10/22
2006 Pro202203541 cUrraliNHo carlYlE VicTor SaNTaNa PEiXoTo diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 14/09/22 13/10/22 28/10/22
2007 Pro202203542 TErMo dE BaGrE WilKEr raMoN SaloMao fErNaNdES diliGÊNciaS 4.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 7.500,00 14/09/22 13/10/22 28/10/22
2008 Pro202203543 BrEVES daNiEl BENEdiTo daS NEVES PaZ ESTUdo Social 0,00 0,00 3.320,00 0,00 0,00 3.320,00 14/09/22 13/10/22 28/10/22
2009 Pro202203545 caPaNEMa JocilENE PiNHEiro rodriGUES ESTUdo Social 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22
2010 Pro202203546 caPaNEMa JocilENE PiNHEiro rodriGUES ESTUdo Social 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22
2011 Pro202203550 TErra SaNTa flaVio BEZErra dE aBrEU SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 16/09/22 15/10/22 30/10/22
2012 Pro202203551 TErra SaNTa flaVio BEZErra dE aBrEU SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 26/09/22 25/10/22 09/11/22
2013 Pro202203552 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 38,00 0,00 620,00 217,00 875,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22
2014 Pro202203553 Eldorado do caraJáS ciNTHia loPES da SilVa SESSÃo dE JÚri 48,00 997,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22
2015 Pro202203554 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2016 Pro202203555 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 16/09/22 15/10/22 30/10/22
2017 Pro202203556 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22
2018 Pro202203557 MaraBá GErSoN dE aZEVEdo MoraES JUNior SESSÃo dE JÚri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 16/09/22 15/10/22 30/10/22
2020 Pro202203563 SoUrE HEroNildES MarQUES BarBoSa ESTUdo Social 442,00 0,00 418,00 0,00 0,00 860,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22
2021 Pro202203564 coNcEiÇÃo do araGUaia PEdro SilVa filHo diliGÊNciaS 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,00 13/09/22 12/10/22 27/10/22
2022 Pro202203565  PraiNHa JoÃo PaUlo dE oliVEira lEiTE diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 16/09/22 15/10/22 30/10/22
2023 Pro202203566 SaNTarÉM JUciNEidE alMEida ViEira PErEira ESTUdo Social 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22
2024 Pro202203567 SoUrE daNiElSoN corrEa lEiTE ESTUdo Social 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 172,00 14/09/22 13/10/22 28/10/22
2025 Pro202203571 SÃo GEraldo do araGUaia caMila NoBrE liMa MENdES diliGÊNciaS 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22
2026 Pro202203573 coNcEiÇÃo do araGUaia lUiS GoNZaGa aGUiar dE SoUSa filHo diliGÊNciaS 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22

2027 Pro202203572 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

fraNciNaldo PErEira da SilVa 
BarBoSa

MaNUTENÇÃo PrE-
dial (coMPlEMENTo) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 16/09/22 15/10/22 30/10/22

2028 Pro202203574 SaNTarÉM NilToN SilVa ViNHolTE diliGÊNciaS 497,00 0,00 286,00 0,00 0,00 783,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22
2029 Pro202203579 caSTaNHal 1ª Vara MarcoS dE aBrEU riBEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 1.095,00 0,00 0,00 0,00 1.095,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2030 Pro202203580 caSTaNHal 1ª Vara MarcoS dE aBrEU riBEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 14/09/22 13/10/22 28/10/22
2031 Pro202203581 ToMÉ-aÇU adriaNE dE SoUZa alMEida SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 700,00 0,00 730,00 14/09/22 13/10/22 28/10/22
2032 Pro202203583 coNcEiÇÃo do araGUaia roNNEY carValHo doS SaNToS diliGÊNciaS 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22
2033 Pro202203589 MaracaNÃ Maria oliNda BoaVENTUra dE BarroS SESSÃo dE JÚri 21,00 0,00 0,00 1.054,00 0,00 1.075,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22
2034 Pro202203590 MaracaNÃ Maria oliNda BoaVENTUra dE BarroS SESSÃo dE JÚri 18,00 0,00 0,00 1.122,00 0,00 1.140,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22

2035 Pro202203592 ÓBidoS fraNcEliNo JoSE coSTa Para alBU-
QUErQUE diliGÊNciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22

2036 Pro202203593 BrEU BraNco NaTalia VEloSo SoUZa MoraES SESSÃo dE JÚri 
(coMPlEMENTo) 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22

2037 Pro202203596 aBaETETUBa MaUro oSValdo dE oliVEira PErEira diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22

2038 Pro202203597 aBaETETUBa raiMUNda do Socorro fErrEira 
da SilVa ESTUdo Social 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22

2039 Pro202203598 SEcrETaria dE iNforMáTica lUiZ fErNaNdo MoNTEiro SENa rENoVaÇÃo do Par-
QUE coMPUTacioNal 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22

2040 Pro202203602 coordENadoria MiliTar JorGE lUiS BoTElHo loBo SErViÇo dE 
EScolTa 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 14/09/22 13/10/22 28/10/22

2041 Pro202203603 coNcEiÇÃo do araGUaia aliNE coSTa dE SoUSa SESSÃo dE JÚri 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22
2042 Pro202203604 MaraBá GErSoN dE aZEVEdo MoraES JUNior SESSÃo dE JÚri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2043 Pro202203606 aBaETETUBa SilVaNa aZEVEdo SaNToS ESTUdo Social 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22
2044 Pro202203607 aBaETETUBa SilVaNa aZEVEdo SaNToS ESTUdo Social 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22

2045 Pro202203608 ÓBidoS fraNcEliNo JoSE coSTa Para alBU-
QUErQUE diliGÊNciaS 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 15/09/22 14/10/22 29/10/22

2046 Pro202203615 caSTaNHal 1ª Vara MarcoS dE aBrEU riBEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2047 Pro202203616 roNdoN do ParÀ ValBEr JoSE alVES fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 725,00 0,00 0,00 0,00 725,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2048 Pro202203617 ParaUaPEBaS 2ª Vara HallMaN cirilo dE araUJo SESSÃo dE JÚri 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2049 Pro202203619 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2050 Pro202203620 PacaJá arTUr MarQUES do rEGo MoNTEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 885,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2051 Pro202203618 roNdoN do Pará JoÃo ValErio dE MoUra JUNior caPaciTaÇÃo 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 16/09/22 15/10/22 30/10/22
2052 Pro202203622 alTaMira JoSE rodriGo KEMPNEr ESTUdo Social 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 19/09/22 18/10/22 02/11/22
2053 Pro202203623 ÓBidoS PoJUcÃ HENriQUE dE caSTro SENa diliGÊNciaS 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2054 Pro202203624 ÓBidoS PoJUcÃ HENriQUE dE caSTro SENa diliGÊNciaS 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2055 Pro202203625 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE oliVEira diliGÊNciaS 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2056 Pro202203627 SEcrETaria dE iNforMáTica daViSoN GUiMarÃES araUJo da SilVa ViSiTa TÉcNica 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2057 Pro202203628 caSTaNHal Vara aGrária JoEl doS SaNToS GoMES JUNior aUdiÊNciaS 0,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2058 Pro202203630 doM EliSEU UliaNa SalaZar coSTa SilVa BarroS SESSÃo dE JÚri 0,00 135,00 0,00 775,00 0,00 910,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2059 Pro202203632 oriXiMiNá SilVio JoSE PriNTES GoMES SESSÃo dE JÚri 0,00 57,00 0,00 0,00 1.363,00 1.420,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2060 Pro202203633 caPaNEMa JocilENE PiNHEiro rodriGUES ESTUdo Social 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2061 Pro202203634 iTaiTUBa Maria Elci dE MaToS SilVa ESTUdo Social 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2062 Pro202203636 iTaiTUBa SElMa SoUSa coSTa SilVa ESTUdo Social 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2063 Pro202203639 XiNGUara floriaNo diaS dE liMa SESSÃo dE JÚri 60,00 70,00 0,00 810,00 0,00 940,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2064 Pro202203640 BraGaNÇa PaUlo roBErTo raMoS MorEira SESSÃo dE JÚri 58,00 1.072,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2065 Pro202203641 rUrÓPoliS carla criSTiNa MarialVa caMarGo SESSÃo dE JÚri 58,00 50,00 0,00 2.177,00 105,00 2.390,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2066 Pro202203642 iTUPiraNGa Jair fraNciSco ViEira aGUirra SESSÃo dE JÚri 68,00 124,00 0,00 1.423,00 0,00 1.615,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2067 Pro202203644 BENEVidES MarTa MaciEl PiMENTEl SESSÃo dE JÚri 60,00 870,00 0,00 0,00 0,00 930,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2068 Pro202203645 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2069 Pro202203646 ParaUaPEBaS 1ª Vara aNa clEia da SilVa MoUra fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2070 Pro202203647 BrEU BraNco NaTalia VEloSo SoUZa MoraES SESSÃo dE JÚri 82,00 928,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2071 Pro202203657 caPaNEMa SHaKira criSTiNa riBEiro da SilVa ESTUdo Social 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2072 Pro202203658 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 41,00 0,00 640,00 224,00 905,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2073 Pro202203660 SaNTa lUZia do Pará TaMirES MilENa alVES SESSÃo dE JÚri 0,00 79,00 0,00 1.316,00 0,00 1.395,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
2074 Pro202203663 rEdENÇÃo MariSaNGEla BarBoSa carValHo SESSÃo dE JÚri 118,00 6.282,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22

2075 Pro202203665 SEcrETaria dE iNforMáTica faBio VENiciUS fErrEira doS rEiS rEMESSa dE 
EQUiPaMENToS 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22

2076 Pro202203667 alMEiriM EZiNElMa TaPaJÓS dE SiQUEira lira diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2077 Pro202203668 SaNTarÉM iraN JoSE rodriGUES JUNior diliGÊNciaS 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2078 Pro202203669 caSTaNHal JoYcE da SilVa araUJo ESTUdo Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2079 Pro202203670 caSTaNHal iNEZ TriNdadE NUNES ESTUdo Social 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2080 Pro202203671 caSTaNHal iNEZ TriNdadE NUNES ESTUdo Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2081 Pro202203673 caSTaNHal JoYcE da SilVa araUJo ESTUdo Social 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22

2082 Pro202203676 EScola JUdicial do ESTado do Pará criSTHiaNNE dE caMPoS corrEa EVENToS iNSTiTU-
cioNaiS 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 20/09/22 19/10/22 03/11/22
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2083 Pro202203678 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra GaBriEl HENriQUE da SilVa VENTUra ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 680,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22

2084 Pro202203679 SoUrE daNiElSoN corrEa lEiTE ESTUdo Social 0,00 0,00 232,00 0,00 0,00 232,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2085 Pro202203680 caSTaNHal iNEZ TriNdadE NUNES ESTUdo Social 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2086 Pro202203681 PorTo dE MoZ cliBEr PaMPloNa BarroSo SESSÃo dE JÚri 65,00 1.065,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2087 Pro202203682 PorTo dE MoZ cliBEr PaMPloNa BarroSo SESSÃo dE JÚri 65,00 985,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2088 Pro202203685 iGaraPÉ-Miri iSaiaS dE alMEida PiNHEiro filHo diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2089 Pro202203691 PacaJá arTUr MarQUES do rEGo MoNTEiro SESSÃo dE JÚri 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 775,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2090 Pro202203696 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE oliVEira diliGÊNciaS 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22
2091 Pro202203697 BraGaNÇa WEldEr TiaGo SaNToS fEiToSa diliGÊNciaS 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22

2092 Pro202203698 coordENadoria dE SaÚdE roSaNa Tarcila fiGUEira loPES 
PaNToJa

EVENToS iNSTiTU-
cioNaiS 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 21/09/22 20/10/22 04/11/22

2093 Pro202203706 coordENadoria MiliTar faBio ricardo da SilVa PaMPloNa SEGUraNÇa PaTri-
MoNial 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 23/09/22 22/10/22 06/11/22

2094 Pro202203712 alTaMira JoSE rodriGo KEMPNEr ESTUdo Social 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 29/09/22 28/10/22 12/11/22
2095 Pro202203713 afUá fraNciSco faBio PirES BraGa diliGÊNciaS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2096 Pro202203715 cUrraliNHo carlYlE VicTor SaNTaNa PEiXoTo diliGÊNciaS 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2097 Pro202203716 caSTaNHal aldENir SilVa da rocHa ESTUdo Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2098 Pro202203717 caSTaNHal JoSE fErNaNdo fErrEira dE araUJo ESTUdo Social 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2099 Pro202203719 caSTaNHal ValdEir diaS dE SoUZa ESTUdo Social 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22

2100 Pro202203720 aBaETETUBa raiMUNda do Socorro fErrEira 
da SilVa ESTUdo Social 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22

2101 Pro202203722 SaNTarÉM NilToN SilVa ViNHolTE diliGÊNciaS 534,00 0,00 286,00 0,00 0,00 820,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2102 Pro202203723 BraGaNÇa aNToNio Maria ZacariaS dE oliVEira diliGÊNciaS 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2103 Pro202203726 PorTEl JoSilENE BarBoSa aBoiM diliGÊNciaS 2.181,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 4.181,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2104 Pro202203727 SaNTa iZaBEl do Pará laUricElio caValcaNTE dE araUJo SESSÃo dE JÚri 70,00 50,00 0,00 1.645,00 0,00 1.765,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2105 Pro202203728 UliaNÓPoliS iraNEia SilVa dE oliVEira SESSÃo dE JÚri 0,00 350,00 0,00 0,00 600,00 950,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2106 Pro202203735 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 2.110,00 0,00 0,00 0,00 2.110,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2107 Pro202203736 iTaiTUBa Vara criMiNal GUalTEr SolaNo coSTa SaMPaio SESSÃo dE JÚri 0,00 79,00 0,00 0,00 891,00 970,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2108 Pro202203738 roNdoN do Pará ValBEr JoSE alVES fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2109 Pro202203737 alTaMira SaNdra da SilVa ViEira ESTUdo Social 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 27/09/22 26/10/22 10/11/22
2110 Pro202203740 JUrUTi TiaGo HENriQUE lEMoS dE araUJo diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22
2111 Pro202203742 SoUrE daNiElSoN corrEa lEiTE ESTUdo Social 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 182,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22

2112 Pro202203744 MoNTE doUrado Vara diSTriTal JoSiMar TaVarES BriTo MaNUTENÇÃo dE 
VEÍcUlo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,00 1.313,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22

2113 Pro202203748 caSTaNHal JoYcE da SilVa araUJo ESTUdo Social 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2114 Pro202203751 BrEVES Naiara criSTiNa SErrao MiraNda ESTUdo Social 3.080,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 4.380,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2115 Pro202203755 iTaiTUBa Vara criMiNal GUalTEr SolaNo coSTa SaMPaio SESSÃo dE JÚri 0,00 79,00 0,00 0,00 891,00 970,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22
2116 Pro202203756 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE oliVEira diliGÊNciaS 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2117 Pro202203757 caSTaNHal JoYcE da SilVa araUJo ESTUdo Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 07/10/22 05/11/22 20/11/22
2118 Pro202203758 caSTaNHal JoSiElMa frEiTaS MiraNda ESTUdo Social 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 28/09/22 27/10/22 11/11/22
2119 Pro202203759 caSTaNHal JoSE fErNaNdo fErrEira dE araUJo ESTUdo Social 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 28/09/22 27/10/22 11/11/22
2120 Pro202203761 caSTaNHal aldENir SilVa da rocHa ESTUdo Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 28/09/22 27/10/22 11/11/22
2121 Pro202203762 caSTaNHal aldENir SilVa da rocHa ESTUdo Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22
2122 Pro202203763 aBaETETUBa MaUro oSValdo dE oliVEira PErEira diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2123 Pro202203764 cHaVES SilVio rodriGo GraNdo diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 28/09/22 27/10/22 11/11/22
2124 Pro202203765 SaNTarÉM KaTia PaTricia dE SoUSa aGUiar SESSÃo dE JÚri 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 29/09/22 28/10/22 12/11/22

2125 Pro202203769 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

aNToNio SilVaNEY TEiXEira dUarTE 
JUNior ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 29/09/22 28/10/22 12/11/22

2126 Pro202203770 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra MaX JorGE MacHado SaNToS ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 29/09/22 28/10/22 12/11/22

2127 Pro202203771 SErV. dE fiScaliZaÇÃo dE arrEcada-
ÇÃo EXTraJUdicial JoSE NaZarENo ViaNa WaNZElEr SErViÇo dE 

fiScaliZaÇÃo 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22

2128 Pro202203772 SErV. dE fiScaliZaÇÃo dE arrEcada-
ÇÃo EXTraJUdicial Maria JEaNE SoUSa ViEira SErViÇo dE 

fiScaliZaÇÃo 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22

2129 Pro202203777 MaraBá GErSoN dE aZEVEdo MoraES JUNior SESSÃo dE JÚri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2130 Pro202203778 rEdENÇÃo MariSaNGEla BarBoSa carValHo SESSÃo dE JÚri 60,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22
2131 Pro202203779 iTUPiraNGa Jair fraNciSco ViEira aGUirra SESSÃo dE JÚri 68,00 124,00 0,00 1.423,00 0,00 1.615,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2132 Pro202203780 MoNTE alEGrE BENEdiTo raGNo PirES da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 235,00 0,00 580,00 100,00 915,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22

2133 Pro202203786 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra JoSE riBEiro da coSTa filHo ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 29/09/22 28/10/22 12/11/22

2134 Pro202203789 MoJU JoSE roBErTo Maia Gordo SESSÃo dE JÚri 58,00 56,00 0,00 1.196,00 0,00 1.310,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2135 Pro202203790 alENQUEr rafaEl BENTES PiNTo SESSÃo dE JÚri 0,00 64,00 0,00 1.156,00 0,00 1.220,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2136 Pro202203791 oEiraS do Pará roSa Maria cardoSo da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 34,00 0,00 0,00 621,00 655,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2137 Pro202203793 aNaNiNdEUa Vara do JÚri lUciaNY Maria caSSiaNo SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2138 Pro202203795 roNdoN do Pará JoÃo ValErio dE MoUra JUNior caPaciTaÇÃo 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2139 Pro202203800 caSTaNHal JoYcE da SilVa araUJo ESTUdo Social 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2140 Pro202203801 caSTaNHal ValdEir diaS dE SoUZa ESTUdo Social 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22
2141 Pro202203803 SoUrE HEroNildES MarQUES BarBoSa ESTUdo Social 379,00 0,00 184,00 0,00 0,00 563,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22

2142 Pro202203804 PorTEl EdVaN NEGrEiroS MENEZES cErTificaÇÃo 
diGiTal 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22

2143 Pro202203809  SaNTarÉM Vara aGrária adElcidES VaScoNcEloS MariNHo aUdiÊNciaS 0,00 0,00 248,00 0,00 0,00 248,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22

2144 Pro202203813 coordENadoria MiliTar JoÃo MaToS cardoSo JUNior SEGUraNÇa PaTri-
MoNial 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 30/09/22 29/10/22 13/11/22

2145 Pro202203815 caPaNEMa aldo araUJo MariNHo SESSÃo dE JÚri 70,00 935,00 0,00 0,00 0,00 1.005,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2146 Pro202203816 alENQUEr rafaEl BENTES PiNTo SESSÃo dE JÚri 0,00 64,00 0,00 1.156,00 0,00 1.220,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2147 Pro202203817 oEiraS do Pará roSa Maria cardoSo da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 33,00 0,00 0,00 702,00 735,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2148 Pro202203818 oEiraS do Pará roSa Maria cardoSo da SilVa SESSÃo dE JÚri 0,00 32,00 0,00 0,00 648,00 680,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2149 Pro202203820 BoNiTo daNiEllE oliVEira dE Sá SESSÃo dE JÚri 0,00 66,00 0,00 1.044,00 0,00 1.110,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2150 Pro202203819 caPaNEMa JocilENE PiNHEiro rodriGUES ESTUdo Social 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22
2151 Pro202203822 BENEVidES MarTa MaciEl PiMENTEl SESSÃo dE JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2152 Pro202203821 rio Maria lUcirENE dE aNdradE SaNTiaGo ESTUdo Social 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22
2153 Pro202203823 BraGaNÇa PaUlo roBErTo raMoS MorEira SESSÃo dE JÚri 58,00 1.072,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 07/10/22 05/11/22 20/11/22
2154 Pro202203824 alTaMira 2ª Vara GaldiNo rodriGUES NETo SESSÃo dE JÚri 0,00 89,00 0,00 0,00 1.566,00 1.655,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2155 Pro202203825 alTaMira 2ª Vara GaldiNo rodriGUES NETo SESSÃo dE JÚri 0,00 188,00 0,00 0,00 1.512,00 1.700,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22
2156 Pro202203829 PraiNHa JoÃo PaUlo dE oliVEira lEiTE diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22

2157 Pro202203830 SEcrETaria dE iNforMáTica faBio VENiciUS fErrEira doS rEiS rEMESSa dE 
EQUiPaMENToS 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 05/10/22 03/11/22 18/11/22

2158 Pro202203832 aBaETETUBa MiGUEl NaZarENo Baia fErrEira SESSÃo dE JÚri 0,00 43,00 0,00 620,00 217,00 880,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22
2159 Pro202203834 oriXiMiNá SilVio JoSE PriNTES GoMES SESSÃo dE JÚri 0,00 60,00 0,00 0,00 1.410,00 1.470,00 04/10/22 02/11/22 17/11/22

 ToTal 27.437,00 102.005,00 128.902,00 29.235,00 32.965,00 318.444,00  

Protocolo: 866090
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terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 077/2021/tJPa.
coNTraTaNTE: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: SiGMafoNE TElEcoMUNicaÇÕES lTda., cNPJ sob o n° 
78.766.151/0001-42.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de solução de gerenciamento unifi-
cado de ameaças (UTM) e de rede WAN definida por software (SD-WAN) 
composta por hardware, software, licenciamento, suporte, implantação e 
garantia de 60 meses para atender o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
oriGEM: obedece aos termos do Pa-Pro-2021/02105, onde foi instruída a 
adesão à ata de registro de Preços 040/2021, oriunda do Pregão Eletrônico 
n° 047/2020 do Ministério Público do Estado do Pará.
oBJETo do adiTiVo:  acréscimo Quantitativo ao item 1 do contrato original.
Valor acrEScido: r$ 504.306,24 (quinhentos e quatro mil, trezentos e 
seis reais e vinte e quatro centavos).
PErcENTUal acrEScido: 23,88%.
NoVo Valor GloBal: r$ 2.616.088,62 (dois milhões, seiscentos e dezes-
seis mil, oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcionais programáticas – 
04101.02.126.1417.8180; 02.126.1417.8181; 02.126.1417.8182. // 
04102.02.126.1417.8651; 04102.02.126.1417.8652; 02.126.1417.8653; 
Elemento de despesa: 339040; 449052; fonte: 0118; 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 14/10/2022. foro: Belém/Pa.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: andrey diego da Silva albuquerque – 
Secretário de administração em exercício do TJPa.
ordENador rESPoNSáVEl: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 865919
extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº. 003.2022/tJPa // Par-
tes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa coMPWirE 
iNforMáTica lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 01.181.242/0002-
72// objeto do contrato: contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de solução de redes de computadores, para atender a in-
terconexão de rede Metropolitana e demais unidades remotas do TJPa, 
com fornecimento de equipamentos, garantia de 60 (sessenta) meses, 
serviços de instalação, configuração e de treinamento.// Origem: Pro-
cesso Pa-Pro-2021/04243, onde foi instruída a adesão à ata de regis-
tro de Preços 001/2021, oriunda do Pregão Eletrônico 001/2020 realizado 
pelo instituto de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do 
Espírito Santo. // objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência, 
por 36 (trinta e seis) meses. //Justificativa: resguardar a manutenção da 
garantia técnica fornecida pela empresa contratada. // Valor do aditivo: 
A presente prorrogação não acarretará dispêndios financeiros, visto que 
todos os custos do contrato já foram empenhados, conforme consta no 
TJPa-Pro-2022/00049. // Vigência: prorrogado por mais 36 meses com 
início em 14/10/2022 e término em 13/10/2025. // data da assinatura: 
13/10/2022. // foro: Belém/Pa // representante do contratante: andrey 
diego da Silva albuquerque – Secretário de administração em exercício. 
// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento, coordenação e finanças. //

Protocolo: 865859

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.354, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 010/2022 – 7ª ccG, protocolizado sob o 
Expediente nº 017910/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor BroNdiSio EVaNGEliSTa fErrEira, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101775, para exercer em substituição a 
função gratificada de Gerente de Fiscalização da 7ª CCG, durante o im-
pedimento da titular, JESSiKa caroliNE SoUZa, no período de 01-11 a 
16-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866209

Portaria Nº 39.353, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 010/2022 – 7ª ccG, protocolizado sob o 
Expediente nº 017910/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor fraNciSco JoSÉ GirÃo GalVÃo coSTa, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101109, para exercer em substitui-
ção a função gratificada de Gerente de Fiscalização da 7ª CCG, durante 
o impedimento da titular, JESSiKa caroliNE SoUZa, no período de 18 a 
31-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866204
Portaria Nº 39.351, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 782/2022 – cSQ, protocolizado sob os 
Expedientes nº 017784/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora alicE SoUSa MoTa, auxiliar Técnico de controle 
Externo, matrícula n° 0101670, para exercer em substituição a função 
gratificada de Coordenadora de Saúde e Qualidade de Vida, durante o im-
pedimento da titular, SaMara MoraiS rodriGUES, no período de 17 a 
31-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866161
Portaria Nº 39.365, de 19 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 127/2022 – SEGP, protocolizado sob o 
Expediente nº 018075/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNNa Maria MalcHEr GillET, matrícula nº 
0100633, para exercer em substituição o cargo comissionado de Subse-
cretária de Gestão de Pessoas, durante o impedimento da titular ElYEda 
dE fáTiMa doS SaNToS PESSÔa, no período de 16 a 30-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866175
Portaria Nº 39.352, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 010/2022 – 7ª ccG, protocolizado sob o 
Expediente nº 017910/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora JESSiKa caroliNE SoUZa coSTa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101101, para exercer em substituição a 
função gratificada de Controladora da 7ª CCG, durante o impedimento da 
titular, fErNaNda frEiTaS da SilVa, no período de 18-10 a 16-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866189

.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 39.366, de 19 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 :
aPoSENTar, de acordo com o art. 98-a, §1º, incisos i a iii da lei com-
plementar nº 39/2002, redação dada pela lc 125, de 30/12/2019, c/c art. 
6º, incisos i a iV, da Emenda constitucional nº 41/2003, tendo em vista 
o que consta do expediente nº 016646/2022, a servidora VilMa Maria 
SilVa, matrícula nº 0100250, não titular de cargo efetivo, com proventos 
correspondentes ao cargo de Técnico de Processamento de imagem TcE
-aTi-403, classe a, Nível 1, com valor mensal de r$ 6.253,31 (seis mil, 
duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866143

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coNVite Nº 02/2022
objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração do proje-
to básico de instalações Elétricas para o Edifício Sede e anexos ii, iii e iV 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, compreendendo o levantamento 
das instalações elétricas existentes, confecção de Projeto de nova rede 
elétrica em baixa tensão para uso geral e rede estabilizada, adequação do 
sistema de proteção contra descargas atmosféricas às normas vigentes, 
projeto de nova subestação de distribuição em baixa tensão e geração 
de energia elétrica, através de grupo gerador a diesel, além do correlato 
memorial descritivo, memória de cálculo, levantamento de quantitativo de 
materiais, especificações técnicas, conforme especificações constantes no 
Termo de referência e anexos
Entrega do Edital: a cópia do Edital e de seus anexos poderá ser obtida, 
na comissão Permanente de licitação, sito na Trav. Quintino Bocaiúva nº 



90  diário oficial Nº 35.156 Quinta-feira, 20 DE OUTUBRO DE 2022

1585, gratuitamente, através de meio digital, com a apresentação de mídia 
de gravação, em cópias às expensas dos interessados, nos dias úteis, das 
09:00 às 13:00 horas ou através da internet no endereço eletrônico www.
tce.pa.gov.br.
observação:  informações sobre o presente convite, serão prestadas pelo 
Presidente da CPL, até o primeiro dia útil que anteceder a data fixada para 
abertura da Sessão Pública da presente licitação no horário de 09:00 às 
13:00 horas ou através do telefone (91) 3210-0584.
responsável pelo certame: Marcus dias Paredes.
local de abertura: Tribunal de contas do Estado do Pará, situado na Tra-
vessa Quintino Bocaiúva nº 1585, Bairro Nazaré.
data: 07 de novembro de 2022.
Hora de abertura: 09:00 horas.

Protocolo: 866020

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 39.245, de 27 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os Expedientes protocolizados sob os números 
016611/2022 e nº 017576/2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores EdSoN SaNTaNa TENÓrio, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101578, e fEliPE frEirE MoNTEiro, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101512; para realizarem, “inspeção 
fora de Belém”, nos municípios de Santa Maria e Santa izabel do Pará, con-
cedendo-lhes ½ (meia) diária, para o dia 04-10-2022, e ½ (meia) diária, 
para o dia 06-10-2022.
ii - dESiGNar o servidor carloS alBErTo forMiGoSa dE aNdradE, 
agente auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100147, para conduzir 
a viatura nos municípios de Santa Maria e Santa izabel do Pará, conceden-
do-lhe ½ (meia) diária, para o dia 04-10-2022, e ½ (meia) diária, para o 
dia 06-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866155
Portaria Nº 39.179, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 028/2022 – GaB coiT, protocolizado 
sob o Expediente nº 015165/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor conselheiro odiloN iNácio TEiXEi-
ra, matrícula nº 0101025, para participar do “curso de Estudos avançados 
irB e USP” em Brasília/df, concedendo-lhe ½ (meia) diária, para o dia de 
30-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866152

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 39.277, de 29 de seteMBro de 2022
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através dos documentos pro-
tocolados sob os Expedientes nº 016707/2022, e nº 017103/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria Nº 39.250 de 26-09-2022, publicada no 
doE, de 04/10/2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 866148

.

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, daNiEl MEllo, em 
cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, cito através do presente, o Senhor JoSÉ NilSoN 
SaNToS dE caSTro JUNior (cPf: XXX.728.582-XX), responsável à épo-
ca, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apre-
sente defesa nos autos do Processo n° Tc/007297/2021, que trata da To-
mada de contas Especial referente ao Termo de cooperação nº 001/2013, 
firmado entre a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ e a SECRETARIA 
dE ESTado dE oBraS PÚBlicaS, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

citaÇÃo
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, daNiEl MEllo, em 
cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o 3º SGT PM Gil-
Mário araÚJo BarroS  (cPf: XXX.957.252-XX), responsável à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
defesa nos autos do Processo n° Tc/007297/2021, que trata da Tomada de 
Contas Especial referente ao Termo de Cooperação nº 001/2013, firmado 
entre a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTa-
do dE oBraS PÚBlicaS, o qual poderá ser consultado mediante acesso 
ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: 
https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 866326

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 487/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atri-
buições delegadas pela PorTaria Nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1330231;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora roBErTa loUrEiro cHaVES aNiJar, ocu-
pante do cargo em comissão de assessora da Procuradoria, matrícu-
la nº 200020, 05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
01/07/2021 a 30/06/2022, para o período de 12 a 16/12/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 19 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 866092

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 10º
Núm. do contrato: 075/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NoraUTo rENT 
a car lTda (cNPJ nº 83.368.837/0001-15).
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente 
habilitados, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda 
do Ministério Público do Estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: O valor do contrato original fica reajustado 
em 6,786750% referente à variação do índice iGPd-i (fGV), no período de 
junho/2019 a maio/2020, e repactuado, em função da convenção coletiva 
de Trabalho 2020/2021 – SEac/Pa (Pa 000587/2020) que estabeleceu no-
vos pisos salariais, conforme quadros abaixo:
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cálculos - resumo 
    Quant. de veículo Pro-rata *Vlr. Unit anterior *Vlr. mensal anterior Vlr. Unit. repactuado Vlr. Mensal repactuado. observaçãoitem categoria contrato/ ta Mês/ano

4

Motorista 75/2018 01/01 a 13/01  17 13   2.298,88 39.080,90 2.298,88 39.080,90 Total de veiculos é 18.Motorista 2º Ta/2018 14/01 a 30/01   18 17   3.006,22 54.112,02 3.006,22 54.112,02
Motorista  fev-20  18    5.305,10 95.491,80 5.305,10 95.491,80  
Motorista  mar-20   18    5.305,10 95.491,80 5.305,10 95.491,80  
Motorista  01/04 a 13/04   18 13   2.298,88 41.379,78 2.298,88 41.379,78  
Motorista  14/04 a 30/04   18 17   3.006,22 54.112,02 2.997,50 53.954,94  
Motorista  mai-20   18    5.305,10 95.491,80 5.363,60 96.544,80  
Motorista  jun-20   18    5.305,10 95.491,80 5.363,60 96.544,80  
Motorista  jul-20   18    5.305,10 95.491,80 5.389,61 97.012,98  
Motorista  ago-20   18    5.305,10 95.491,80 5.389,61 97.012,98  
Motorista  set-20   18    5.305,10 95.491,80 5.498,73 98.977,14  
Motorista  out-20   18    5.305,10 95.491,80 5.498,73 98.977,14  
Motorista  nov-20   18    5.305,10 95.491,80 5.498,73 98.977,14  
Motorista  dez-20   18    5.305,10 95.491,80 5.498,73 98.977,14  

Total 
item 1       1.143.602,72  1.162.535,36  

data de assinatura: 18/10/2022.
Vigência do aditamento: o valor reajustado é a contar de setembro/2020. o valor repactuado é a contar de 01/05/2020.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 865953

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Publicação
Modalidade: Pregão eletrônico nº 059/2022-MP/Pa
Número do Processo: 129/2021-sGJ-ta
objeto: registro de Preços para Serviços de Manutenção de Equipamentos 
Extintor de incêndio
regime de Execução: indireta
critério de Julgamento: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 09/11/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 865838

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 6027/2022-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 145886/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl fraNciSco frEiTaS dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3408
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): Magalhães Barata/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, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6028/2022-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 146083/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo faGUNdES dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 19/10/2022, 20/10/2022 - 20/10/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maylor costa ledo até o município de Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6029/2022-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 146174/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 13/10/2022 , 14/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Gracilda leão dos Santos dias até o município de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6030/2022-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 146322/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor crispim ribeiro de almeida filho até a PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6031/2022-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 146325/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 20/10/2022 - 20/10/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora danielly laurentino damasio até o município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6032/2022-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 146396/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/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 
a PJ Herena Neves Maués correa de Meloaté o município de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6033/2022-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 146474/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): 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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora danielly laurentino damasio até o município de São Miguel do 
Guamá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6034/2022-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 146996/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica no 
Centro de Referência em Saúde da Mulher, a fim de verificar as condições 
de atendimentos as usuárias do SUS
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6035/2022-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 145486/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlEBEr JoSE PaiXao araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.906
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 07/10/2022, 17/10/2022 - 19/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)

fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo na PJ de 
São Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6036/2022-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 147580/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6037/2022-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 146953/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar e recolher parte do 
acervo da PJ de capanema/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6038/2022-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 147146/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario lUciaNo dE BarroS fiMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Senador José Porfírio/Pa, Porto de Moz/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa nos trabalhos inerentes ao ato de correição ordinária nas PJ´s de 
Porto Moz e Senador José Porfírio/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6039/2022-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 146530/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo TErEZiNHo BorGES diaS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.067
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor alexandre dos Santos costa até o município de Garrafão do 
Norte/Pa
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ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6040/2022-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 146710/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo faGUNdES dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marapanim/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 Wagner da Silva Santos até a PJ de Marapanim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6041/2022-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 146659/2022 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): Santarém Novo/Pa
PErÍodo(S): 21/11/2022 - 25/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor antonio carlos araujo Pires até a PJ de Santarém Novo/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6042/2022-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 146782/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aUrilENE lEao diaS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1600
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita ao espaço de 
acolhimento no município de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6043/2022-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 146841/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: TErEZa alicE SaNTaNa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 6044/2022-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 146958/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiaNY alMEida da SilVa MElo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.3232
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2022 - 07/11/2022, 09/11/2022 - 09/11/2022, 
11/11/2022 - 11/11/2022, 18/11/2022 - 18/11/2022, 21/11/2022 - 
21/11/2022, 23/11/2022 - 23/11/2022, 25/11/2022 - 25/11/2022, 
28/11/2022 - 28/11/2022, 30/11/2022 - 30/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ alfredo 
Martins de amorim nas vistorias técnicas em escolas, postos de saúde e 
hospital do município de floresta do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6045/2022-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 146981/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 13/10/2022, 25/10/2022 - 25/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar inspeção pe-
riódica no Serviço de acolhimento para crianças e adolescentes daquele 
município.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6046/2022-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 146770/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-d-iV
MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 21/10/2022, 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6047/2022-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 146919/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE dE JESUS PErEira filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1637
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 6048/2022-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 146990/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Nova Timboteua/Pa, Magalhães Barata/Pa, Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2022 - 18/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar parte do acervo das PJs 
de Nova Timboteua , Maracanã e Magalhães Barata/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6049/2022-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 146978/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar parte do acervo da PJ 
de capanema/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6090/2022-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 146294/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio rodriGUES liMa
carGo/fUNÇÃo: TEc. a. SiSTEMa - SUP. a BaNco dE dadoS - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1134
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 Estado do Maranhão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 865835
Portaria Nº 5960/2022-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 138119/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raliSSoN carloS dE carValHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3315
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 09/08/2022
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, 14 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5961/2022-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 145507/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUilHErME cHaVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-açu
MaTrÍcUla: 999.1530
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-açu - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5962/2022-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 145861/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VaNdEr clEiToN GUiMaraES alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3453
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): Santa luzia do Pará/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 5963/2022-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 146598/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
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): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro 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 5964/2022-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 146606/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliaNE do Socorro BarroS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3350
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): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM/Pa, 14 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 5965/2022-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 146315/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marapanim/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar e analisar documentos 
para eliminação do acervo da Promotoria de Justiça de Marapanim
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 5966/2022-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 146283/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Soraia MarriBa SoarES KNEZ
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
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 5967/2022-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 146309/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia GUEdES do ValE
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.612
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica no 
município de Salinópolis/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 5968/2022-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 146662/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EValdo JEffErSoN BraGa caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.329
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): Portel/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 5969/2022-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 146672/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roBSoN WilliaM coSTa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3293
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): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro 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 5970/2022-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 144222/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUro BiTTENcoUrT diaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1648
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2022 - 18/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na rede interna de telefonia da Promotoria de Justiça de Ponta 
de Pedras
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 5971/2022-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 146141/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: TUlio cHaVES NoVaES
carGo/fUNÇÃo: 12o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.816
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 10/10/2022 - 12/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar no Seminário “Velamento de funda-
ções Privadas e imunidade Tributária para o Terceiro Setor”, a ser realizado 
no dia 11 de outubro de 2022, em Belo Horizonte/MG
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 5972/2022-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 146394/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse Social, falência e recuperação Judicial e 
Extrajudicial de Belém
MaTrÍcUla: 999.392
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 10/10/2022 - 12/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar no Seminário “Velamento de funda-
ções Privadas e imunidade Tributária para o Terceiro Setor”, a ser realizado 
no dia 11 de outubro de 2022, em Belo Horizonte/MG
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 5973/2022-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 140864/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NadilSoN PorTilHo GoMES
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça com atribuições Gerais de Belém
MaTrÍcUla: 999.842
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo(S): Juruti/Pa
PErÍodo(S): 24/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três 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 5974/2022-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 146320/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Gracilda lEao doS SaNToS diaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2741
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 20/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
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 5975/2022-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 146877/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1724
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de represen-
tante do MPPa na comissão Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Escar-
vo contemporâneo e Tráfico de Pessoas, da reunião de trabalho da Agência 
internacional da oNU-oiM (oNU para Migração), a ser realizada no dia 
13/09/2022
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 5976/2022-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 141331/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 24/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de curralinho/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 5977/2022-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 144023/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de curralinho/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 5996/2022-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 146035/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE lUiS calViNHo diaS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3327
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): Santo antônio do Tauá/Pa, colares/Pa, São caetano de odi-
velas/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, 17 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5997/2022-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 146870/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor do dEParTaMENTo dE oBraS E MaNUTEN-
ÇÃo - MP.cPc-101.4
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 13/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a administra-
ção Superior em reuniões e levantamentos de demandas no Programa de 
Visitas às Promotorias de Justiça da região administrativa Sudoeste ii
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
Portaria Nº 5998/2022-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 146321/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 02/11/2022 - 05/11/2022
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 Santarém/Pa
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
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Portaria Nº 5999/2022-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 146048/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE lUiS calViNHo diaS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3327
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): Bujaru/Pa, Vigia/Pa, Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 21/09/2022
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, 17 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6000/2022-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 146153/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 31/10/2022 - 05/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco 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, 17 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6001/2022-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 146901/2022 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): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 17 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6002/2022-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 144087/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNaTaS PraZErES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2552
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: redenção - Pa
dESTiNo(S): cumaru do Norte/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 15/09/2022, 16/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 17 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 6003/2022-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 144645/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
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 Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ou-
rém/Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do 
Pará/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Sa-
linópolis/Pa, Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, São domingos do ara-
guaia/Pa, São domingos
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 15/09/2022, 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
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
Portaria Nº 6004/2022-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 146936/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tucuruí
MaTrÍcUla: 999.2321
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 12/10/2022 - 19/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Pacajá/Pa
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
Portaria Nº 6005/2022-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 146559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.1849
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 30/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o PJ no 2º turno das 
“Eleições Gerais de 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
Portaria Nº 6006/2022-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 146924/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNYllo PoMPEU colarES
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Parauapebas/Pa
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
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Portaria Nº 6007/2022-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 146727/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
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 Parauapebas/Pa
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
Portaria Nº 6008/2022-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 145678/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Maria coSTa liMa JUNior
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Órfãos, interditos e incapazes 
de Belém
MaTrÍcUla: 999.394
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 24/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da iV reunião ordinária 
do Grupo Nacional de direitos Humanos – GNdH - comissão de defesa 
da Pessoa Idosa e com Deficiência, a ser realizada no período de 25 a 
27/10/2022.
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
Portaria Nº 6009/2022-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 146298/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia GUEdES do ValE
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.612
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 19/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
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
Portaria Nº 6010/2022-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 146343/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iNGrid NaYara dUarTE dE JESUS MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.3429
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “Noções de autocomposição para atuação na câmara de trata-
mento de conflitos agrários e fundiários do MPPA”, a ser realizado no perí-
odo de 17 a 19 de outubro de 2022, em Belém/Pa
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

Portaria Nº 6011/2022-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 146390/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Goianésia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2752
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Parauapebas/Pa, Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 20/10/2022
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, 17 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6012/2022-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 144026/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria TErcia aVila BaSToS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: Procurador-Geral de Justiça
MaTrÍcUla: 601.861
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da “i Jornada de direito Tributário”, a ser realizada no período de 20 a 21 
de outubro de 2022, em Brasília/df
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
Portaria Nº 6013/2022-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 146326/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 15/11/2022 - 19/11/2022
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 Santarém/Pa
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
Portaria Nº 6014/2022-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 146608/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Soraia MarriBa SoarES KNEZ
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
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
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Portaria Nº 6015/2022-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 146881/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl BraGa BoNa
carGo/fUNÇÃo: 9o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.2344
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na 4ª PJ de itaituba/Pa
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
Portaria Nº 6016/2022-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 144953/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo ViTor do aMaral
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-V
MaTrÍcUla: 999.988
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “Gerência e fiscalização de contrato” a ser realizado no período 
de 17 a 21 de outubro de 2022, em Belém/Pa
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
Portaria Nº 6017/2022-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 146544/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Naiara Vidal NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de concórdia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
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
Portaria Nº 6018/2022-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 146908/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 22/10/2022
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 altamira/Pa
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

Portaria Nº 6019/2022-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 146898/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEGiNaldo cESar liMa alVarES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1345
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Eldorado dos carajás/Pa
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
Portaria Nº 6020/2022-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 146043/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUaNa BriTo fErNaNdES SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.2429
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “Noções de autocomposição para atuação na câmara de Tra-
tamento de Conflitos Agrários e Fundiários do MPPA”, a ser realizado no 
período de 17 a 19 de outubro de 2022, em Belém/Pa
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
Portaria Nº 6021/2022-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 146426/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lila roSa dE SoUSa BEMErGUY
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.187
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 12/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
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
Portaria Nº 6022/2022-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 146976/2022 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: Santo antônio do Tauá - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 02/09/2022 - 02/09/2022, 05/09/2022 - 05/09/2022, 
12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022, 16/09/2022 - 
16/09/2022, 19/09/2022 - 19/09/2022, 23/09/2022 - 23/09/2022, 
26/09/2022 - 26/09/2022, 28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 17 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 6023/2022-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 147025/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 03/10/2022, 04/10/2022 - 04/10/2022, 
05/10/2022 - 05/10/2022, 06/10/2022 - 06/10/2022, 07/10/2022 - 
07/10/2022
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, 17 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6024/2022-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 146543/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cid TENorio dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): almeirim/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
preventiva e corretiva de computadores da Promotoria de Justiça de al-
meirim/Pa
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
Portaria Nº 6026/2022-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 146912/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaMir frEirE cardoSo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - arQUiTETo - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.3368
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 865833

.

.

oUtras MatÉrias
.

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2022-MPPA/3ªPJ/DC
ref. Notícia de Fato nº 031447-003/2022
a Promotora de Justiça signatária, titular do 3º cargo da Promotoria de Jus-
tiça do consumidor de Belém, no uso de suas atribuições constitucionais, 
torna público o extrato da recomendação Nº 001/2022-MP/3ªPJ/dc, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça do consumidor, situada 
na rua Ângelo custódio, nº 36, anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, 
nesta capital.
NoTÍcia dE faTo Nº 031447-003/2022-MP/3ªPJ/dc
rEcoMENdaNTE: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio 
da Promotoria de Justiça do consumidor de Belém
rEcoMENdado: Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do 
Estado do Pará (SiNEPE)
oBJETo: rEcoMENdar ao Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de 
Ensino do Estado do Pará (SINEPE) que oriente os seus filiados a abster-se 
de realizar quaisquer cobranças adicionais não amparadas na legislação 
vigente e, em especial, que todas as taxas referentes ao material escolar, 

estejam devidamente previstas em contrato, de forma clara e ostensiva, 
especialmente, quando se tratar de taxas diferenciadas.
Belém/Pa, 7 de outubro de 2022.
JoaNa cHaGaS coUTiNHo
3ª Promotora de Justiça do consumidor

Protocolo: 866089
eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo N.º 014/2022
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, determina a instauração do pre-
sente Procedimento administrativo que tem como objetivo acompanhar o 
Município de Mocajuba e sua Procuradoria/assessoria Jurídica na execução 
do acórdão TcM nº 34.189 em face de Maria lUZia SaBa loPES e roSil-
DA SABBA COSTA FARIAS, devidamente qualificadas nos autos do Processo 
Tc/46252014-00 (TcM-Pa), em razão das irregularidades nele apontadas, 
relativas à prestação de contas do fundo Municipal de Educação/fUNdEB 
MocaJUBa-Pa, contas anuais de Gestão – exercício 2014, quanto ao res-
sarcimento ao erário do valor indicado devidamente corrigido e atualizado, 
sem prejuízo da tomada das medidas executivas extrajudiciais que enten-
der pertinentes (protesto, inclusão em dívida ativa, inscrição em cadastro 
de inadimplentes, etc.), atentando-se para a sua legitimidade, sob pena 
de responsabilização penal (prevaricação) e cível (improbidade) no caso 
de omissão injustificada. O mencionado procedimento se encontra à dis-
posição 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: 866080
EXTRATO DE PORTARIA N.º 18/2022–MP/2ªPJS
a 2ª Promotoria de Justiça de Salinópolis, com fundamento no art. 8º, 
da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 000705-
033/2022), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Jus-
tiça, situada na avenida João Pessoa, n° 76, Bairro: centro, cEP: 68.721-
000, Salinópolis–Pa, E-mail: mpsalinopolis@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico fEdEral.
Polo PaSSiVo: PaUlo HENriQUE da SilVa GoMES.
aSSUNTo: instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, com o 
objetivo de acompanhar e fiscalizar o procedimento de alienação de bens 
imóveis pertencentes ao erário público.
GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de Salinópolis

Protocolo: 866076
eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 005/2022- MP/PJ MocaJUBa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça de Mocajuba-Pa, resolve rEcoMENdar ao Ex-
celentíssimo Sr. Prefeito do Município de Mocajuba-Pa e à Procuradoria/
assessoria Jurídica Municipal que ajuízem, caso ainda não o tenham feito, 
ação de execução de título executivo extrajudicial em face de Maria lUZia 
SABA LOPES e ROSILDA SABBA COSTA FARIAS, devidamente qualificadas 
nos autos do Processo Tc/46252014-00 (TcM-Pa), em razão das irregula-
ridades nele apontadas, relativas à prestação de contas do fundo Municipal 
de Educação/fUNdEB MocaJUBa-Pa, contas anuais de Gestão – exercício 
2014, quanto ao ressarcimento ao erário do valor indicado devidamente 
corrigido e atualizado, sem prejuízo da tomada das medidas executivas 
extrajudiciais que entender pertinentes (protesto, inclusão em dívida ativa, 
inscrição em cadastro de inadimplentes, etc.), atentando-se para a sua 
legitimidade, sob pena de responsabilização penal (prevaricação) e cível 
(improbidade) no caso de omissão injustificada.
dirK coSTa dE MaTToS JUNior, ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar dE 
MocaJUBa-Pa
(PorTaria Nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 866077
editaL Nº 33/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Sudeste iV
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Sudeste iV.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Sudeste IV, o qual terá validade até a homologação do resultado final 
da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
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semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste iV.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:
 

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.

3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministé-
rio Público Estadual no Município de Parauapebas integrante da região ad-
ministrativa Sudeste iV, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo 
de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado 
que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 34/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
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1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Belém I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;

5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministé-
rio Público Estadual no Município de Belém e distrito de icoaraci integrante 
da região administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
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editaL Nº 35/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de Bibliotecono-
mia para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
Biblioteconomia, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares 
e/ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de Bibliotecono-
mia nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região admi-
nistrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação do resultado 
final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de Biblioteconomia dos órgãos de execução e/ou auxiliares do 
Ministério Público Estadual no Município de Belém integrante da região 
administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo 
de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado 
que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
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2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 36/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de ciências con-
tábeis para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
ciências contábeis, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução que compõem a região administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de ciências con-
tábeis nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região ad-
ministrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação do resultado 
final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 

UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMaNaS 
GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de ciências contábeis dos órgãos de execução e/ou auxiliares do 
Ministério Público Estadual no Município de Belém integrante da região 
administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
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6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 37/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de ciência/ En-
genharia da computação para os órgãos auxiliares e/ou de execução da 
região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
ciência/ Engenharia da computação, visando ao preenchimento de vagas 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução que compõem a região adminis-
trativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de ciência/ Enge-
nharia da computação nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes 
da região administrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação 
do resultado final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de ciência/ Engenharia da computação dos órgãos de execução e/ou 
auxiliares do Ministério Público Estadual no Município de Belém integrante 
da região administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo 
de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
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pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 38/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de comunicação 
Social-Publicidade e Propaganda para os órgãos auxiliares e/ou de execu-
ção da região administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
comunicação Social-Publicidade e Propaganda, visando ao preenchimento 
de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de execução que compõem a região 
administrativa Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de comunicação 
Social-Publicidade e Propaganda nos órgãos auxiliares e/ou de execução 
integrantes da região administrativa Belém i, o qual terá validade até a 
homologação do resultado final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024
cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 

da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de comunicação Social-Publicidade e Propaganda dos órgãos de 
execução e/ou auxiliares do Ministério Público Estadual no Município de 
Belém integrante da região administrativa Belém i, na medida da deman-
da das unidades e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira 
da instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
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5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 39/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de comunicação 
Social-Jornalismo para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região 
administrativa Belém i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
comunicação Social-Jornalismo, visando ao preenchimento de vagas nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução que compõem a região administrativa 
Belém i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de comunicação 
Social- Jornalismo nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da 
região administrativa Belém i, o qual terá validade até a homologação do 
resultado final da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém i.

1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de comunicação Social- Jornalismo dos órgãos de execução e/ou 
auxiliares do Ministério Público Estadual no Município de Belém integrante 
da região administrativa Belém i, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
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5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 40/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Belém ii
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Belém ii.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Belém ii, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.

1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém ii.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 

UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
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3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Minis-
tério Público Estadual nos Municípios de ananindeua, Benevides e Marituba 
integrantes da região administrativa Belém ii, na medida da demanda 
das unidades e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira 
da instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo 
de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 41/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Belém ii
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Belém ii.

1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Belém II, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém ii.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 

UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
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5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério Pú-
blico Estadual nos Municípios de ananindeua, Benevides, Marituba, Santa 
Bárbara e Santa izabel do Pará integrantes da região administrativa Belém 
ii, na medida da demanda das unidades e de acordo com a disponibilidade 
orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último 
semestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo 
de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e 
invalidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.
mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

editaL Nº 42/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de Serviço So-
cial para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Belém ii
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de Ser-
viço Social, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou 
de execução que compõem a região administrativa Belém ii.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de Serviço Social 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Belém II, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Belém ii.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024
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1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de Serviço Social dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Mi-
nistério Público Estadual no Município de ananindeua integrante da região 
administrativa Belém ii, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 

participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 43/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Nordeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Nordeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Nordeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final 
da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
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facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 
– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Minis-
tério Público Estadual no Município de castanhal integrante da região ad-
ministrativa Nordeste i, na medida da demanda das unidades e de acordo 
com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.

6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 44/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Nordeste i
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Nordeste i.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Nordeste I, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste i.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023
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iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual nos Municípios de castanhal, colares, concórdia do Pará, 
curuçá, igarapé-açu, inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, 
Santa Maria do Pará, Santo antõnio do Tauá, São caetano de odivelas, São 
domingos do capim, São francisco do Pará e Vigia de Nazaré integrantes 
da região administrativa Nordeste i, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-

pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 45/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de administra-
ção para os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa 
Nordeste iii
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para a 
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de ad-
ministração, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/
ou de execução que compõem a região administrativa Nordeste iii.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de administração 
nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administra-
tiva Nordeste III, o qual terá validade até a homologação do resultado final 
da quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste iii.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024
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cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023
iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 

UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de administração dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Mi-
nistério Público Estadual no Município de Tomé-açu integrante da região 
administrativa Nordeste iii, na medida da demanda das unidades e de 
acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 

solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 46/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para os 
órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Nordeste iii
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Nordeste iii.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Nordeste III, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Nordeste iii.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
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1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual nos Municípios de aurora do Pará, dom Eliseu, ipixuna 
do Pará, Mãe do rio, Paragominas, Tomé-açu e Ulianópolis integrantes da 
região administrativa Nordeste iii, na medida da demanda das unidades 
e de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.

5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 47/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Sudeste ii
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Sudeste ii.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Sudeste II, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
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artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste ii.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência
cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023
EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023
facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023
facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023
UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024
EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023
UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaS-
SElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023
facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 

aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023
facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 

– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMa-
NaS GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023
clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024
facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024
facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual nos Municípios de conceição do araguaia, redenção e 
Xinguara integrantes da região administrativa Sudeste ii, na medida da 
demanda das unidades e de acordo com a disponibilidade orçamentário-
financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.

4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 48/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Sudeste iV
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Sudeste iV.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Sudeste IV, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
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1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos auxi-
liares e/ou de execução integrantes da região administrativa Sudeste iV.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência

cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023

EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024

EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 
aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023

facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 
– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMaNaS 
GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023

clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024

facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.

2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de es-
tagiário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério 
Público Estadual nos Municípios de canaã dos carajás, curionópolis e Pa-
rauapebas integrantes da região administrativa Sudeste iV, na medida da 
demanda das unidades e de acordo com a disponibilidade orçamentário-
financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
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6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
editaL Nº 49/2022-MPPa
formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários de direito para 
os órgãos auxiliares e/ou de execução da região administrativa Tocantins
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto no art. 67 da lei complementar Estadual nº 057 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 
2006, no art. 37  da lei federal nº 8.625 (lei orgânica Nacional ]do Minis-
tério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e na resolução nº 031/2013-
cPJ, do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual), 
de 5 de dezembro de 2013, torna pública a abertura de inscrições para 
a formação de cadastro reserva Excepcional de estagiários do curso de 
direito, visando ao preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de 
execução que compõem a região administrativa Tocantins.
1 das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 a formação de cadastro reserva Excepcional, objeto do presente Edi-
tal, visa suprir as eventuais vagas de estagiário do curso de direito nos 
órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa 
Tocantins, o qual terá validade até a homologação do resultado final da 
quinta seleção pública de estagiários.
1.2 o estágio não cria vínculo empregatício de nenhuma natureza entre o 
estagiário e o Ministério Público do Estado do Pará.
1.3 os direitos, os deveres e as vedações do estagiário são previstos nos ar-
tigos 17 e 22 da resolução nº 031/2013-cPJ, do colégio de Procuradores de 
Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de 5 de dezembro de 2013.
1.4 o período de estagio não excederá os 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD).
1.5 a jornada de estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatíveis com os horários escolar e de expediente do Minis-
tério Público Estadual.
1.6 o valor atual da bolsa de estágio é de r$ 866,32 (oitocentos e sessenta 
e seis reais e trinta e dois centavos) e do auxílio-transporte é de r$ 4,80 
(quatro reais e oitenta centavos) por dia de cumprimento da jornada de 
estágio na modalidade presencial. o servidor público em regime de estágio 
não receberá bolsa de estágio nem auxílio-transporte.
1.7 Consideram-se pessoas com deficiência (PcD), para efeito do Cadastro 
reserva Excepcional, as que se enquadram nas categorias estabelecidas no 
artigo 4º e seus incisos do decreto federal nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e alterações posteriores.
1.8 o candidato disputará somente as vagas disponíveis nos órgãos au-
xiliares e/ou de execução integrantes da região administrativa Tocantins.
1.9 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
1.10 Uma vez finalizada a inscrição do acadêmico, não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração, no que diz respeito aos dados informa-
dos e documentos anexados.
1.11 o candidato que deixar de anexar a documentação exigida no ato de 
inscrição online terá sua inscrição invalidada.
1.12 Somente poderão inscrever-se no cadastro reserva Excepcional os 
acadêmicos pertencentes às instituições de ensino superior conveniadas 
com o Ministério Público do Estado do Pará, relacionadas abaixo:

iNstitUiÇÃo de eNsiNo sUPerior NÚMero do coNVÊNio Vigência

cENTro UNiVErSiTário do Pará – cESUPa Termo de cooperação nº 002/2015 - MP/Pa 19/03/2023

EScola SUPErior MadrE cElESTE - ESMac Termo de cooperação nº 14/2015 - MP/Pa 22/10/2023

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021 23/08/2023

facUldadE dE ESTUdoS aVaNÇadoS do Pará – fEaPa Termo de cooperação nº 06/2016 - MP/Pa 10/04/2024

cENTro UNiVErSiTário da facUldadE METroPoliTaNa 
da aMaZÔNia  - UNifaMaZ Termo de cooperação nº 011/2015-MP/Pa 30/08/2023

facUldadES iNTEGradaS BraSil aMaZÔNia – fiBra Termo de cooperação nº 008/2015 - MP/Pa 01/07/2023

facUldadES iNTEGradaS dE caSTaNHal – fcaT Termo de cooperação nº 004/2019 - MP/Pa 16/05/2023

facUldadE ESTácio dE BElÉM -iESaM Termo de cooperação nº 007/2015 - MP/Pa 28/06/2023

UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa Termo de cooperação nº 008/2018 - MP/Pa 06/11/2024

UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará - 
UNifESSPa Termo de cooperação nº 002/2017-MP/Pa 26/01/2027

facUldadE doS caraJáS lTda Termo de cooperação nº 001/2016-MP/Pa 20/01/2024

EScola SUPErior da aMaZoNia - ESaMaZ Termo de cooperação nº 04/2017-MP/Pa 15/03/2023

UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa Termo de cooperação nº 003/2018 - MP/Pa 23/04/2023

UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UEPa Termo de cooperação n° 07/2019- MP/Pa 16/07/2023

cENTor UNiVErSiTário lEoNardo da ViNci –UNiaSSElVi Termo de cooperação n° 08/2019- MP/Pa 10/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior lTda- icES 
UNaMa alciNdo cacEla Termo de cooperação nº 010/2021-MP/Pa 08/09/2023

iNSTiTUTo caMPiNENSE dE ENSiNo SUPErior- icES 
UNaMaSaNTarÉM Termo de cooperação nº 001/2020-MP/Pa 14/01/2024

iNSTiTUTo ESPEraNÇa dE ENSiNo SUPErior – iESPES Termo de cooperação nº 004/2021-MP/Pa 25/03/2023

facUldadE Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl da 
aMaZÔNia- fadESa Termo de cooperação nº 008/2021-MP/Pa 09/07/2023

facUldadE iNTEGrada dE adVocacia da aMaZÕNia- 
fiNaMa Termo de cooperação nº 012/2021-MP/Pa 01/09/2023

aSSUPEro ENSiNo SUPErior- UNiP Termo de cooperação nº 015/2021-MP/Pa 30/11/2023

facUldadE dE ENSiNo SUPErior da aMaZÔNia rEUNida 
– fESar Termo de cooperação nº 01/2022- MP/Pa 22/02/2024

facUldadE dE TEoloGia, filoSofia E ciÊNciaS HUMaNaS 
GaMaliEl - faTEfiG Termo de cooperação nº 003/2022-MP/Pa 15/03/2024

facUldadE dE BElÉM- faBEl Termo de cooperação nº 005/2021-MP/Pa 23/08/2023

clarETiaNo- cENTro UNiVErSiTário Termo de cooperação nº 007/2022-MP/Pa 06/04/2024

facUldadE SErra doUrada Termo de cooperação nº 006/2022-MP/Pa 03/05/2024

facUldadE caTÓlica doM orioNE - facdo Termo de cooperação nº 010/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE UNiNorTE Termo de cooperação nº 014/2022-MP/Pa 04/05/2024

facUldadE PiTáGoraS dE MaraBá Termo de cooperação nº 009/2022-MP/Pa 27/07/2024

1.13  Não poderá concorrer à vaga de estágio o acadêmico que for cônju-
ge, companheiro ou parente até o terceiro grau de membro do Ministério 
Público Estadual.
2 dos reQUisitos
2.1 São requisitos para a inscrição:
3. a) estar o candidato regularmente matriculado e frequentando 
os 3 (três) últimos anos, ou semestre equivalente, do curso referido o su-
bitem 3.1, em instituição de ensino superior conveniada com o Ministério 
Público do Estado do Pará;
4. b) a inscrição deverá ser efetuada pelo acadêmico exclusiva-
mente por meio do link “ESTáGio dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES 
cadaSTro EXcEPcioNal”, constante na aba “Transparência” no endereço 
eletrônico do Ministério Público do Estado do Pará (mppa.mp.br), no perí-
odo indicado no subitem 5.2;
5. c) do ato de inscrição deverá constar a média geral ou o co-
eficiente de rendimento total do candidato, que será  comprovado  por  
intermédio  do  histórico  ou  documento  que contenha expressamente tal 
informação, fornecido pela instituição de ensino superior, com assinatura 
do responsável e/ou código de validação/autenticação, a ser anexado em 
campo próprio;
6. d) o preenchimento da média geral, que não poderá ser inferior 
a 7,0 (sete), e do semestre é de responsabilidade do aluno, condicionado 
à confirmação por documento fornecido pela instituição de ensino superior 
e anexado no ato de inscrição, nos termos da letra “c”.
2.2 a inscrição do acadêmico no cadastro reserva Excepcional não terá 
validade caso não seja anexado o seu histórico contendo a média geral e 
o semestre atual no ato de inscrição online, ou se a sua média geral for 
inferior ao mínimo estabelecido.
3 das VaGas
3.1 o cadastro reserva Excepcional destina-se a prover as vagas de esta-
giário de direito dos órgãos de execução e/ou auxiliares do Ministério Pú-
blico Estadual nos Municípios de abaetetuba, Barcarena, cametá, igarapé-
Miri, Mocajuba e Tailândia integrantes da região administrativa Tocantins, 
na medida da demanda das unidades e de acordo com a disponibilidade 
orçamentário-financeira da Instituição.
4  da cLassiFicaÇÃo e da seLeÇÃo
4.1 o cadastro reserva Excepcional será ordenado de acordo com a média 
geral dos candidatos cujas inscrições forem consideradas válidas, nos ter-
mos do subitem 2.1, com observância à ordem decrescente.
4.2 o cadastro reserva Excepcional será composto por acadêmicos regu-
larmente inscritos e, ocorrendo a abertura de vagas, a seleção de novos 
candidatos dar-se-á a partir da análise curricular, constante dos respecti-
vos históricos de rendimento escolar, da redação e da entrevista à que os 
candidatos serão submetidos.
5 da iNscriÇÃo
5.1 a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.
5.2 as inscrições serão realizadas no período de 20/10/2022 a 05/11/2022 
e deverão ser efetuadas exclusivamente por intermédio do link “ESTáGio 
dE NÍVEl SUPErior – iNScriÇÕES cadaSTro EXcEPcioNal”, constante 
na aba “Transparência” no endereço eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.3 a inscrição dos candidatos é gratuita.
5.4 Não será aceita a inscrição de acadêmico que esteja cursando o último se-
mestre do curso objeto do presente Edital no segundo semestre letivo de 2022.
5.5  É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via fax ou por correio 
eletrônico.
5.6  o Ministério Público do Estado do Pará não se responsabilizará por 
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica, falha 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores que venham a impossibilitar a transferência dos dados, ou ainda 
por falhas de digitalização dos documentos.
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5.7  o candidato que concorrer a uma vaga na condição de pessoa com 
deficiência (PcD) deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Hu-
manos do Ministério Público, localizado na rua João diogo, nº 100, Bairro 
da cidade Velha, Belém - Pará, cEP 66015-160, em até 2 (dois) dias úteis 
após o encerramento das inscrições, laudo médico que ateste a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, acompanhado do comprovante de inscrição.
5.8  Encerrado o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão 
analisados, sendo publicada a relação nominal das inscrições validadas e inva-
lidadas no portal do Ministério Público do Estado do Pará (www.mppa.mp.br).
5.9 Do resultado final das inscrições validadas e invalidadas caberá recurso 
à Subprocuradoria-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, no 
prazo de 5 (cinco) dias ininterruptos, a contar da publicação de que trata 
o item 5.8,o qual deve ser remetido via protocolo-geral, para o contato 
protocolo@mppa.mp.br
5.10 a declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
eletrônico próprio determinará o cancelamento da inscrição e a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época.
6. do eNcaMiNHaMeNto do caNdidato Para eNtreVista de 
estÁGio
6.1 Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado 
será contatado peloe-mail informado no ato de inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade a atualização dos respectivos contatos.
6.2 Será excluído do Cadastro Reserva Excepcional o candidato classificado que:
1. a) não for localizado em virtude dee-mail desatualizado, incom-
pleto ou incorreto;
2. b) desistir de concorrer à vaga de estágio.
6.3 Será deslocado para o final da lista de classificados o candidato que não 
comparecer, de forma injustificada, à entrevista de estágio ou se recusar a 
participar da entrevista na data, no local e nas demais condições estipula-
das pelo Ministério Público do Estado do Pará.
6.4 o candidato selecionado para ocupar vaga de estágio somente poderá 
ser vinculado ao programa de estágio do Ministério Público do Estado do 
Pará se apresentar histórico fornecido pela instituição de ensino superior 
contendo média geral ou coeficiente de rendimento total que não poderá 
ser inferior a 7,0 (sete), bem como os demais documentos solicitados pelo 
setor competente.
Belém, Pará, 18 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 866118
Portaria N.º 054/2021-PJsJa/MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000291-087/2021, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 054-2021-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000291-087-
2021, constando como objeto, “acoMPaNHar PoSSÍVEiS irrEGUlari-
dadES QUaNTo ao QUadro E NÚMEroS dE SErVidorES No craS E 
crEaS do MUNicÍPio dE SÃo JoÃo do araGUaia”
Polo aTiVo:
MPPa
Polo PaSSiVo:
MUNicÍPio dE BrEJo GraNdE do araGUaia-Pa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 29 de novembro de 2021.

Protocolo: 866010
Portaria N.º 057/2021-PJsJa/MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000287-087/2021, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 057-2021-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000287-087-
2021, constando como objeto, “acoMPaNHar a adolEScENTE roSiaNE 
oliVEira liMa, dE 15 (QUiNZE) aNoS dE idadE, diaNTE dE PoSSÍVEl 
SiTUaÇÃo dE riSco E VUlNEraBilidadE”
Polo aTiVo:
MPPa - ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia
9ªPJMaB
Polo PaSSiVo:
roSiaNE oliVEira liMa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 29 de novembro de 2021.

Protocolo: 866005

Portaria N.º 049/2021-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000408-087-2021, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 049-2021-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000408-087-
2021, constando como objeto “acoMPaNHar a rEGUlaridadE da PrES-
TaÇÃo dE coNTaS do fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social do 
MUNiciPal dE BrEJo GraNdE do araGUaia, do EXErcÍcio do aNo 
2021”.
Polo aTiVo:
MPPa
Polo PaSSiVo:
MUNicÍPio dE BrEJo GraNdE do araGUaia-Pa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 29 de novembro de 2021.

Protocolo: 866008
Portaria N.º 061/2021-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 014215-003/2021, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 061-2021-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 014215-003-
2021, constando como objeto, “acoMPaNHar PoSSÍVEl irrEGUlarida-
dE QUaNTo aoS VENciMENToS doS SErVidorES da cÂMara MUNici-
Pal dE SÃo JoÃo do araGUaia”
Polo aTiVo:
EMaNoEl doS SaNToS roSa
Polo PaSSiVo:
SaliM carValHo JardiM
cÂMara MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 30 de novembro de 2021.

Protocolo: 866014
PORTARIA N.º 044 ∕2021-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000295-087-2021, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 044-2021-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000295-087-
2021, constando como objeto, “acoMPaNHar o PlaNo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo, ESPEcialMENTE SoBrE EVENTUal alTEraÇÃo E adEQUa-
ÇÃo dE MEdidaS EM raZÃo da PaNdEMia do coVid-19 doS MUNicÍ-
Pio dE SÃo JoÃo do araGUaia, BrEJo GraNdE do araGUaia e PalES-
TiNa do Pará”.
Polo aTiVo:
MPPa
Polo PaSSiVo:
Secretaria de Educação de São João do araguaia
Secretaria de Educação de Palestina do Pará
Secretaria de Educação de Brejo Grande do araguaia - Pa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 11 de novembro de 2021.

Protocolo: 865995
aViso n.° 22/2022-csMP/MPPa
faço público, a quem interessar possa que a 1ª Sessão Extraordinária do 
conselho Superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no 
dia 26 de outubro de 2022, às 9h, no site www.mppa.mp.br e no Plená-
rio “Procurador de Justiça otávio Proença de Moraes”, quarto andar do 
Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João 
diogo, n.º 100, Bairro da cidade Velha, nesta cidade, para apreciação da 
pauta a seguir:
iTENS da PaUTa:
1. Julgamento de Processos:



120  diário oficial Nº 35.156 Quinta-feira, 20 DE OUTUBRO DE 2022

1.1. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
1.1.1. Processo n.º 000225-940/2019 retirado de pauta do 13º Plenário 
Virtual pelo conselheiro Marcos antônio das Neves. retirado de pauta da 
14ª Sessão ordinária do dia 16/08/2022 retirado de pauta da 16ª Sessão 
ordinária do dia 20/09/2022. . retirado de pauta da 18ª Sessão ordinária 
do dia 18/10/2022.
rElaTora ViSTora: dra. rosa Maria rodrigues carvalho
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): onias de Souza
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa cometidos, 
em tese, pelo nacional onias de Souza, ao acumular indevidamente cargos 
na Prefeitura Municipal de Marabá, Prefeitura Municipal de itupiranga e 
Secretaria Estadual de Educação.
1.1.2. Processo n.º 000441-151/2021 - SiGiloSo retirado de pauta da 
16ª Sessão ordinária do dia 20/09/2022. retirado de pauta da 18ª Sessão 
ordinária do dia 18/10/2022.
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: 2ª PJ Militar de Belém
assunto: SiGiloSo
1.2. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oli-
VEira:
1.2.1. Processo n.º 000661-940/2020 retirado de pauta do 11º Plenário 
Virtual pela conselheira rosa carvalho. retirado de pauta da 16ª Sessão 
ordinária do dia 20/09/2022. retirado de pauta da 18ª Sessão ordinária 
do dia 18/10/2022.
rElaTora ViSTora: dra. rosa Maria rodrigues carvalho
requerente(s): Município de Marabá – Prefeitura Municipal
requerido(s): José luiz ferreira rodrigues
origem: 4º cargo da procuradoria de Justiça criminal
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa praticados, 
em tese, por José luiz ferreira rodrigues, ex-servidor público municipal, 
consistentes em enriquecimento ilícito e dano ao erário, em razão do re-
cebimento indevido de pagamentos, em desfavor da Prefeitura Municipal 
de Marabá.
2. o que ocorrer.
Belém-Pa, 19 de outubro de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior

Protocolo: 865996
Portaria N.º 053/2021-PJsJa/MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000192-087-2021, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 053-2021-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000192-
087-2021, constando como objeto, “acoMPaNHar, Por SE ENcoNTrar 
EM SiTUaÇÃo dE riSco E VUlNEraBilidadE, a SiTUaÇÃo da MENor 
KaUaNY G. dE SoUZa SilVa MoUra, dE 12 (doZE) aNoS dE idadE, 
PoSSÍVEl VÍTiMa dE aBUSoS SEXUaiS”.
Polo aTiVo:
coNSElHo TUTElar dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
Polo PaSSiVo:
Eliane Souza Silva
Kauany G de Souza Silva Moura
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 29 de novembro de 2021.

Protocolo: 866001
extrato da recomendação Nº 024/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000729-138/2022
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 024/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 024/2022
destinatários: Hidro forTE adMiNiSTraÇÃo E oPEraÇÃo lTda; E PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
assunto: rEcoMENdar:
1. À Empresa Hidro forte administração S.a. que:
a. adote as medidas administrativas pertinentes para, no prazo de 
quinze dias, reestabelecer o valor tarifárico anterior (em anexo), realizan-
do a revisão dos valores somente após a implementação, funcionamento 
e manifestação da agência de regulação Municipal, em São domingos do 
araguaia ou equivalente, assegurando, assim, a modicidade dos valores, 
conforme as cláusulas contratuais firmadas com o município de São Do-

mingos do araguaia-Pa, bem como as diretrizes da lei 2344/2021;
a. No prazo de trinta dias, adote as medidas pertinentes às recla-
mações protocolizadas na concessionária, haja vista a indicação clara de 
que, quando da migração do sistema, houve a geração de faturas inconsis-
tentes;
1. ao Município de São domingos do araguaia que:
a. adote as medidas pertinentes de implementar, no prazo de 45 
dias, a agência reguladora municipal, conforme previsão contratual, e a lei 
municipal 2344/2021;
a. Proceda a imediata e devida fiscalização tarifárica do valor cal-
culado pela concessionária, conforme previsão legal e contratual, inclusive 
com a oitiva do conselho Municipal de Políticas de Saneamento;
1. ressalta-se que, embora esta recomendação não possua cará-
ter vinculativo e obrigatório, é meio extrajudicial voluntário e amigável de 
prevenção de ações judiciais; constitui em mora o destinatário quanto às 
providências recomendadas; torna inequívoca a demonstração da consis-
tência da irregularidade que motivou a recomendação; e constitui elemen-
to probatório em ações judiciais.
São domingos do araguaia-Pa, 05 de outubro de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 865980
PORTARIA N° 19/2022-MP/3ªPJSIP
Extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 18/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 18/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 18/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 21 de setembro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa acompanhar a entrega da 2ª via da certidão de Nascimento 
do Sr. Benedito Maria de Sousa.
referência: SiMP 001162-094/2022.

Protocolo: 866067
PORTARIA N° 16/2022-MP/3ªPJSIP
Extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 15/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 15/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 15/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 05 de setembro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa acompanhar a entrega da 2ª via da certidão de Nascimento de 
igor Junior oeiras Mendes, demandante na Nf de SiMP 000595-094/2022.
referência: SiMP 000595-094/2022.

Protocolo: 866048
PORTARIA N° 15/2022-MP/3ªPJSIP
Extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 14/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 14/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 14/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 05 de setembro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa acompanhar a entrega da 2ª via da certidão de casamento 
da Sra. Maria do carmo Nogueira, demandante na Nf de SiMP 000613-
094/2022.
referência: SiMP 000613-094/2022.

Protocolo: 866046
eXtrato de terMo de aJUstaMeNto disciPLiNar Nº01/2022
daS ParTES:
- SErVidor coMProMiSSário: J.a.S.S., servidor efetivo deste Ministério 
Público, ocupante do cargo de Motorista, Matrícula nº 999.1519.
- aUToridadE cElEBraNTE: coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTra-
TiVo diSciPliNar E SiNdicÂNcia, instituída pelas Portarias nº 532 e 
589/2022-MP/SUB-Ta, de 20/7/2022 e 8/8/2022, respectivamente, neste 
ato representada por sua presidente, JÉSSiKa ElÍSEa MarTiNS dE aQUiNo.
- aUToridadE HoMoloGadora: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, Subpro-
curadora-Geral de Justiça para a área Técnico-administrativa.
do diSPoSiTiVo lEGal Violado:
artigo 177, iV e art. 178, XVi, da lei nº 5.810/94 (rJU/Pa).
da decLaraÇÃo de assUNÇÃo de resPoNsaBiLidade:
o Servidor compromissário assume responsabilidade pela irregularidade a 
que deu causa, devidamente descritas neste termo, comprometendo-se a 
observar e cumprir o elenco de deveres, obrigações e vedações, previstos 
em atos normativos e legislações vigentes, nos termos do presente Termo 
de ajustamento disciplinar.
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do PraZo e ForMa de cUMPriMeNto:
o Servidor compromissário deverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da publicação em Diário Oficial do Estado da homolo-
gação deste termo pela Senhora Subprocuradora-Geral de Justiça para a 
área Técnico-administrativa (SUB-Ta), cumprir as obrigações estabeleci-
das neste termo;
o Servidor compromissário deverá informar à divisão de administração de 
Pessoal do departamento de recursos Humanos, via e-mail institucional, o 
número de protocolo (GEDOC) de registro em ficha funcional do certificado 
de curso de aperfeiçoamento, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Belém, 02 de setembro de 2022.
JÉSSiKa ElÍSEa MarTiNS dE aQUiNo
comissão de Processo administrativo disciplinar e Sindicância
autoridade celebrante
__________________________
Servidor compromissário
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça para a área Técnico-administrativa
autoridade Homologadora

Protocolo: 865818
Portaria N.º 005/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do ara-
guaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a conversão em iNQUÉriTo ciVil 
SiMP 000656-087-2021, convertido com base no Procedimento adminis-
trativo com o mesmo número), que se encontra de forma física à disposi-
ção na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada na 
Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, São João do 
araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: mpsaojoao-
doaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 005-2022-MPPa/PJSJa
rESolVE converter em iNQUÉriTo ciVil o SiMP 000656-087-2021, 
constando como objeto “aVEriGUar PoSSÍVEiS irrEGUlaridadES Na 
PrESTaÇÃo dE coNTaS dE JoÃo NETo alVES MarTiNS, EX-GESTor 
MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia, QUaNTo ao coNVÊNio N.º 
140/2012-SEdUc”.
Polo ativo: Prefeitura Municipal de São João do araguaia-Pa
Polo Passivo: João Neto alves Martins
Promotor: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 07 de março de 2022.

Protocolo: 865839
Portaria N.º 008/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000025-087-2021, instaurado com base na Notícia de 
fato com o mesmo número), que se encontra de forma física à disposição 
na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada na 
Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, São João do 
araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: mpsaojoao-
doaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 008-2022-MPPa/PJSJa
resolve instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000025-087-
2021, com o objeto de “averiguar e acompanhar possíveis atos de improbi-
dade administrativa praticados por JoÃo NETo alVES MarTiNS, ex-gestor 
do município de São João do araguaia-Pa”.
Polo ativo: francisco José Batista lima e MPPa
Polo Passivo: João Neto alves Martins
Promotor de Justiça: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 18 de abril de 2022.

Protocolo: 865840
Portaria N.º 010/2022-PJsJa/MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000694-087/2021, instaurado com base na Notícia de 
fato com o mesmo número), que se encontra de forma física à disposição 
na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada na 
Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, São João do 
araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: mpsaojoao-
doaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 010-2022-MPPa/PJSJa
resolve instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000694-087-
2021, constando como objeto, “acoMPaNHar a SiTUaÇÃo da criaNÇa 
NaTila criSTiNa fErrEira da SilVa, dE 11 (oNZE) aNoS dE idadE, 
Por SE ENcoNTrar EM SiTUaÇÃo dE riSco E VUlNEraBilidadE, PoS-
SÍVEl VÍTiMa dE criME SEXUal”
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará - MPPa e conselho 

Tutelar de São João do araguaia-Pa
Polo Passivo: Menor de idade
Promotor de Justiça: José alberto Grisi dantas
São João do araguaia-Pa, 26 de abril de 2022.

Protocolo: 865841
Portaria N.º 014/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000020-087/2022, instaurado com base na Notícia de 
fato com o mesmo número), que se encontra de forma física à disposição 
na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada na 
Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, São João do 
araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: mpsaojoao-
doaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 014-2022-MPPa/PJSJa
resolve instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000020-087-
2022, constando como objeto “acoMPaNHar E fiScaliZar a SiTUaÇÃo 
SoBrE a criaÇÃo dE aNiMaiS SUÍNoS dE Modo irrEGUlar Na Vila 
PoNTa dE PEdraS do araGUaia, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE SÃo 
JoÃo do araGUaia-Pa”.
Polo ativo: francisco José Batista lima e MPPa
Polo Passivo: João Neto alves Martins
Promotor de Justiça: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 03 de maio de 2022.

Protocolo: 865842
Portaria N.º 002/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, torna público a conversão do 
iNQUÉriTo ciVil SiMP 000269-087/2021, convertido com base no Proce-
dimento administrativo com o mesmo número), que se encontra à dispo-
sição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada 
na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, São João 
do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, site: www.mppa.
mp.br, e-mail: mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 002/2022-MPPa/PJSJa
rESolVE converter em iNQUÉriTo ciVil o SiMP 000269-087-2021, con-
tendo o seguinte oBJETo: “averiguar e acompanhar a situação da pro-
curadoria do município de São João do araguaia, quanto à contratação 
de advogados/escritórios de advocacia por parte da Prefeitura Municipal, 
estrutura do orgão jurídico municipal e possível pagamento irregular de 
diárias e despesas”.
investigado: Prefeitura Municipal de São João do araguaia-Pa
interessado: a colETiVidadE
Promotor: dr. José alberto Grisi dantas
São João do araguaia-Pa, 08 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 865837
Portaria N.º 021/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000052-087/2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 021-2022-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000052-087/2022 
constando como objeto “acoMPaNHar a SiTUaÇÃo da criaNÇa VicTor 
GaBriEl alVES dE alMEida, dE 10 (dEZ) aNoS dE idadE, QUE NEcES-
SiTa dE acoMPaNHaMENTo MUlTiProfiSSioNal MÉdico”.
Polo aTiVo:
VicTor GaBriEl alVES dE alMEida
JoNaS alVES dE caSTro
MPPa - ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia
Polo PaSSiVo:
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
Promotor de Justiça: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 04 de julho de 2022.

Protocolo: 865861
Portaria N.º 016/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000021-087/2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
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PorTaria 016-2022-MPPa/PJSJa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000021-
087-2021, constando como objeto “acoMPaNHar a SiTUaÇÃo da Pa-
ciENTE MaNUElla dE oliVEira diaS, criaNÇa dE 01 (UM) aNo E 06 
(SEiS) MESES dE idadE, QUE NEcESSiTa dE acoMPaNHaMENTo MÉdi-
co ESPEcialiZado coM NEUroPSicÓloGo oU NEUroPEdiaTra E of-
TalMoloGiSTa”.
Polo ativo: Secretaria Municipal de Saúde de São João do araguaia
Polo Passivo: Maria de Jesus Silva de oliveira e MPPa
Promotor de Justiça: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 03 de maio de 2022.

Protocolo: 865850
Portaria N.º 018/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000838-087/2021, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 018-2022-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000838-087-2021, 
constando como objeto “aVEriGUar E acoMPaNHar PoSSÍVEl UTiliZa-
ÇÃo irrEGUlar dE VEÍcUlo oficial da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
lESTiNa do Pará-Pa”.
Polo ativo: carloS SaNToS ViEira fariaS
Polo Passivo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PalESTiNa do Pará
Promotor de Justiça: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 03 de maio de 2022.

Protocolo: 865858
Portaria N.º 015/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000022-087-2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
Portaria Nº 015-2022-MPPa/PJsJa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000022-
087-2022, constando como objeto “acoMPaNHar o TraTaMENTo diS-
PENSado ao PaciENTE HEiTor SilVa doS SaNToS, criaNÇa dE aPE-
NaS 01 (UM) aNo E 08 (oiTo) MESES dE idadE, diaGNoSTicada diaG-
NoSTicada coM ParaliSia cErEBral, E NEcESSiTa dE TraTaMENTo 
MÉdico coNTiNUado”.
Polo ativo: Secretaria Municipal de Saúde de São João do araguaia
Polo Passivo: Gardênia Silva Santos e MPPa
Promotor de Justiça: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 03 de maio de 2022.

Protocolo: 865920
Portaria N.º 017/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. alan Pierre chaves rocha, Substituto de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolu-
ção nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a conversão a iNQUÉriTo 
ciVil o SiMP 000909-087/2021, instaurado com base no Procedimento 
administrativo com o mesmo número), que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 017-MPPa/PJSJa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000909-
087-2021, constando como objeto “aVEriGUar E acoMPaNHar PoSSÍ-
VEiS irrEGUlaridadES QUaNTo À cElEBraÇÃo do PrEGÃo PrESEN-
cial dE Nº PP/2021.013-PMSJa, cUJo oBJETo É a coNTraTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE laVaGEM dE VEÍcUloS da PrEfEiTUra do MUNicÍPio dE 
SÃo JoÃo do araGUaia-Pa”.
Polo ativo: câmara Municipal de Vereadores de São João do araguaia-Pa
Polo Passivo: rogério Gomes Moraes e Marcellanne cristina Sobral Martins
Promotor de Justiça: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 03 de maio de 2022.

Protocolo: 865924
Portaria N.º 011/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. alan Pierre chaves rocha, Substituto de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolu-
ção nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a conversão a iNQUÉriTo 

ciVil o SiMP 000902-087/2021, instaurado com base no Procedimento 
administrativo com o mesmo número), que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 011-2022-MPPa/PJSJa
resolver converter em iNQUÉriTo ciVil o SiMP 000902-087-2021, cons-
tando como objeto “aVEriGUar E acoMPaNHar denúncia protocolada 
pela câmara Municipal de Vereadores de São João do araguaia em face do 
nacional roNiS da SilVa aMoriM, pregoeiro do município de São João 
do araguaia-Pa, por possível privilégio do Pregoeiro Sr. ronis à Empresa 
W.r.M. Saga construções, nos certames licitatórios da Prefeitura Municipal 
de São João do araguaia-Pa”.
Polo ativo: câmara Municipal de Vereadores de São João do araguaia-Pa
Polo Passivo: ronis da Silva amorim e W.r.M. Saga construções lTda
Promotor de Justiça: alaN PiErrE cHaVES rocHa
São João do araguaia-Pa, 31 de maio de 2022.

Protocolo: 865914
Portaria N.º 009/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000184-087/2018, instaurado com base na Notícia de 
fato com o mesmo número), que se encontra de forma física à disposição 
na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada na 
Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, São João do 
araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: mpsaojoao-
doaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 009/2022-MPPa/PJSJa
resolve instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000184-
087/2018, com o objeto de “aVEriGUar E acoMPaNHar a ESTrUTUra-
ÇÃo da SEMMa dE BrEJo GraNdE do araGUaia-Pa, E a iNclUSÃo do 
MUNicÍPio No ProGraMa “liNHa VErdE” do iBaMa”.
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará - MPPa
Polo Passivo:
lJ aGroPEcUária lTda
Município de Brejo Grande do araguaia - Prefeitura Municipal
Brejo Grande do araguaia - Secretaria Municipal de Meio ambiente
luiz otávio fontes Junqueira
Promotor de Justiça: José alberto Grisi dantas
São João do araguaia-Pa, 20 de abril de 2022.

Protocolo: 865908
Portaria N.º 007/2022-PJsJa/MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000694-087-2021, instaurado com base na Notícia de 
fato com o mesmo número), que se encontra de forma física à disposição 
na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada na 
Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, São João do 
araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: mpsaojoao-
doaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 007-2022-MPPa/PJSJa
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000694-087-2021, com o objeto de 
“acompanhar a situação do adolescente YaGo carValHo da SilVa diaS, 
de 14 (catorze) anos de idade, por se encontrar em situação de risco e 
vulnerabilidade”;
Polo ativo: Valéria Vital da Silva e MPPa
Polo Passivo: dejane de Souza carvalho
Promotor: José alberto Grisi dantas
São João do araguaia-Pa, 05 de abril de 2022.

Protocolo: 865904
Portaria N.º 003/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000272-087/2021, instaurado com base na Notícia de 
fato com o mesmo número), que se encontra de forma física à disposição 
na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada na 
Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, São João do 
araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: mpsaojoao-
doaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 003/2022-MPPa/PJSJa
instaura o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000272-087/2021, 
com o oBJETo de: “apurar denúncia realizada via e-mail pelo dr. José 
antônio lima ferreira, oaB-Pa-9756, representando a Sra. Ellen cristina 
das chagas, sobre crimes de abuso de poder econômico, captação ilícita de 
sufrágio nas eleições de 2020, bem como possível improbidade administra-
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tiva na licitação e obra da escola municipal Brejo Grande do araguaia, no 
município de Brejo Grande do araguaia-Pa”.
Polo ativo:
Ellenn cristina das chagas
adebral lima favacho Junior
Polo Passivo:
Jesualdo Nunes Gomes
antônio Marcos dias do Nascimento.
Promotor de Justiça: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 08 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 865902
Portaria N.º 022/2022-PJsJa/MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000071-087/2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 022-2022-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000071-087/2022, 
constando como objeto, “acoMPaNHar a SiTUaÇÃo da adolEScENTE 
EMillY VicToria PaiXÃo BriTo, dE 12 (doZE) aNoS dE idadE, Por 
SE ENcoNTrar EM SiTUaÇÃo dE riSco E VUlNEraBilidadE, PoSSÍVEl 
VÍTiMa dE criME SEXUal”
Polo aTiVo: MPPa
Polo PaSSiVo: EMillY VicToria PaiXÃo BriTo
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 05 de julho de 2022.

Protocolo: 865935
Portaria 027/2022-MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000241-087-2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 027-2022-MPPa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000241-087-
2022, tendo por objeto “averiguar situação de vulnerabilidade dos ado-
lescentes carloS daNiEl BarroS da SilVa, de 15 anos de idade, e de 
SAMUEL BARROS DA SILVA, de 13 anos de idade, filhos de WILSON ALVES 
da SilVa, residentes no Morro do Maxixe, atrás da nova escola, na Vila 
apinagés, zona rural de São João do araguaia”.
Polo aTiVo:
MPPa
coNSElHo TUTElar dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
Polo PaSSiVo:
WilSoN alVES da SilVa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 18 de agosto de 2022.

Protocolo: 865940
Portaria N.º 024/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000069-087/2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 024-2022-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000069-087-2022, 
constando como objeto “aVEriGUar EVENTUaiS irrEGUlaridadES rE-
fErENTE ao coNVÊNio 118/2012-SEdUc, No Valor dE r$ 175.175,00 
(cENTo E SETENTa E ciNco Mil, cENTo E SETENTa E ciNco rEaiS), 
ocorrido Na GESTÃo da EX-PrEfEiTa Sra. Maria riBEiro, EM Pa-
lESTiNa do Pará, GEraNdo iNadiMPlÊNcia ao MUNicÍPio JUNTo ao 
SiafEM”
Polo aTiVo:
MPPa
PrEfEiTUra MUNiciPal dE PalESTiNa do Pará
Polo PaSSiVo:
Maria riBEiro da SilVa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 07 de julho de 2022.

Protocolo: 865938

Portaria N.º 020/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça Substituto, dr. alaN PiErrE cHaVES rocHa, PJ de São 
João do araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi 
da resolução nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório SiMP 000908-087-2021, que se encontra de 
forma física à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do 
araGUaia, situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, 
centro, São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, 
e-mail: mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 020-2022-MPPa
rESolVE instaurar Procedimento Preparatório, autuado sob o nº 000908-
087/2021 – MPPa/PJSJa, nos termos do art. 1º e seguintes da resolução 
nº. 23/2007, do conselho Nacional do Ministério Público e art. 31 e ss. da 
resolução 007/2019-cPJ, instruindo-o com peças que integram os presen-
tes autos, tendo como objeto “aPUrar SUPoSTo aTo dE iMProBidadE 
adMiNiSTraTiVa rEfErENTE a irrEGUlaridadES coNSTaNTES da aTa 
dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº. 0311002/2021, cUJo oBJETo fora a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÕES dE MáQUiNaS PEla PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE SÃo Joao do araGUaia”
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado
Polo PaSSiVo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
MarcEllaNNE criSTiNa SoBral MarTiNS (PrEfEiTa dE SJa), W.r.M. 
SaGa coNSTrUÇÕES lTda (cNPJ 07.464.193/0001-80) e S.W.M. coNS-
TrUÇÕES E EMPrEENdEMENToS lTda. (cNPJ 13.136.076/0001-90”.
ProMoTor: alaN PiErrE cHaVES rocHa
São João do araguaia-Pa, 18 de maio de 2022.

Protocolo: 865931
Portaria 032/2022-MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000267-087-2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 032-2022-MPPa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000267-087-
2022, tendo por objeto “averiguar situação encaminhada via of. 50/2022-
cT/SJa, que informa sobre menor em situação de risco, tendo a adoles-
cente BEaTriZ MarQUES NUNES, de 14 (catorze) anos de idade, sofrido 
ameaças, supostamente praticada pelo indivíduo clEilToN SilVa TriN-
dadE, na Vila Primeiro de Março, zona rural de São João do araguaia-Pa”.
Polo aTiVo:
coNSElHo TUTElar dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
Polo PaSSiVo:
EVillY da SilVa caMPoS e clEilToN SilVa TriNdadE
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 19 de setembro de 2022.

Protocolo: 865885
Portaria N.º 025/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000044-087/2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 025-2022-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000044-087-2022, 
constando como objeto “aVEriGUar E acoMPaNHar a SiTUaÇÃo QUaN-
To aoS coNTraToS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE VEÍcUloS E MáQUi-
NaS PESadaS firMadoS coM a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo 
do araGUaia, EXErcÍcio dE 2021”.
Polo aTiVo:
MPPa
cÂMara MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
Polo PaSSiVo:
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 18 de julho de 2022.

Protocolo: 865870
Portaria 030/2022-MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
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Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000238-087-2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 030-2022-MPPa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000238-087-
2022, tendo por objeto “averiguar as condições físicas e de funcionamento 
da Unidade Básica de Saúde da Vila Ponta de Pedras, em São João do 
araguaia-Pa”.
Polo aTiVo:
MPPa
Polo PaSSiVo:
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE SÃo JoÃo do araGUaia
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 18 de agosto de 2022.

Protocolo: 865882
Portaria N.º 023/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000124-087/2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 023-2022-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000124-087-2022-
MPPa, constando como objeto “aVEriGUar E acoMPaNHar EVENTUaiS 
irrEGUlaridadES Na dESTiNaÇÃo doS 30% do rEPaSSE fiNaNcEiro 
do fNdE, No ÂMBiTo do PNaE, Para a aQUiSiÇÃo dE aliMENToS da 
aGricUlTUra faMiliar, PráTicado PEla PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
PalESTiNa do Pará-Pa”.
Polo aTiVo: MPPa
Polo PaSSiVo:
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE PalESTiNa do Pará/Pa MU-
NicÍPio dE PalESTiNa do Pará/Pa
ProMoTor: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 05 de julho de 2022.

Protocolo: 865865
Portaria N.º 025/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000044-087/2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 025-2022-MPPa
rESolVE instaurar ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000044-087-2022, 
constando como objeto “aVEriGUar E acoMPaNHar a SiTUaÇÃo QUaN-
To aoS coNTraToS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE VEÍcUloS E MáQUi-
NaS PESadaS firMadoS coM a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo 
do araGUaia, EXErcÍcio dE 2021”.
Polo aTiVo:
MPPa
cÂMara MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
Polo PaSSiVo:
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 18 de julho de 2022.

Protocolo: 865876
Portaria 029/2022-MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000231-087-2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br
PorTaria 029-2022-MPPa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000231-087-

2022, tendo por objeto “averiguar situação de vulnerabilidade da menor 
Maria EdUarda, de 13 (treze) anos de idade, onde se encontra em situa-
ção de vulnerabilidade pela genitora Sra. aMália iacoViTE, em São João 
do araguaia-Pa”.
Polo aTiVo:
MPPa
coNSElHo TUTElar dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa
Polo PaSSiVo:
aMália iacoViTE
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 18 de agosto de 2022.

Protocolo: 865944
Portaria N.º 031/2022-PJsJa/MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000236-087/2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 031-2022-MPPa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000236-087-
2022, constando como objeto, “acoMPaNHar a SiTUaÇÃo da coMEr-
cialiZaÇÃo irrEGUlar dE UMa MoTociclETa rEGiSTrada EM NoME 
da PESSoa idoSa ValdiNE rESPlaNdES diaS”.
Polo aTiVo:
ValdiNE rESPlaNdES diaS
Polo PaSSiVo:
daNiEl araÚJo dE oliVEira
rEilSoN diaS
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 02 de setembro de 2022.

Protocolo: 865948
Portaria 033/2022-MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 000248-087-2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
PorTaria 033-2022-MPPa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo 000248-087-
2022, tendo por objeto “representação por ato de improbidade adminis-
trativa por ato do Sr. MarcoS diaS do NaSciMENTo, Ex-Prefeito de Brejo 
Grande do araguaia-Pa, conforme documentos do TcE/Pa, Processos de 
Tomada de contas nº 518898/2018 e nº 509313/2020”.
Polo aTiVo:
PrEfEiTUra MUNiciPal dE BrEJo GraNdE do araGUaia-Pa
Polo PaSSiVo:
MarcoS diaS do NaSciMENTo
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 30 de agosto de 2022.

Protocolo: 865951

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata
TErMo dE HoMoloGaÇÃo E adJUdicaÇÃo - ToMada dE PrEÇoS 
Nº 01/2022 – publicada no d.o.E nº 35.147, de 11/10/2022.
onde se lê: oMM arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda., inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 06.809.941/0001-57;
Leia-se: oMM arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda., inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 20.008.729/0001-11.

Protocolo: 866354
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 030/2022- Pe-PMa 
Processo adMiNistratiVo: nº 2022/0829-001-PMa 

o Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, Órgão Ge-
renciador, com interveniência da Secretaria Municipal de obras e Viação 
Pública - SEMoB, cNPJ 05.105.127/0001-99, resolve registrar os preços da 
ata de registro de Preços de Nº 030/2022- PE-PMa, oriundo do PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 036/2022-PE-PMa, que possui por objeto o registro 
de preços para fornecimento de material do tipo pedra preta, argila, seixo 
misto, areia fina, areia grossa e piçarra para atender as demandas da Se-
cretaria Municipal de obras e Viação Pública do município de abaetetuba, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instru-
mento; cujo fornecedor registrado na arP é: Nicolas G. de Macedo & cia 
ltda Epp, cNPJ 04.551.555/0001-82, vencedor do lote/Grupo 01 (único): 
valor total de r$ 9.310.750,00. a íntegra da arP estará disponível na sede 
da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, Site desta PMa e na página do 
Tribunal de contas dos Municípios - TcM. Órgão Gerenciador: Francineti 
Maria rodrigues carvalho.

eXtrato do coNtrato 
Processo adMiNistratiVo nº 2022/0829-001-PMa 

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2022-Pe-PMa 
oBJeto: fornecimento de material do tipo pedra preta, argila, seixo misto, 
areia fina, areia grossa e piçarra para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de obras e Viação Pública do município de abaetetuba, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. con-
tratante: o Município de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com 
interveniência da Secretaria Municipal de obras e Viação Pública - SEMoB, 
cNPJ 05.105.127/0001-99. contratada: Nicolas G. de Macedo & cia ltda 
Epp, cNPJ 04.551.555/0001-82 - contrato adm. Nº 2022/306-PE-PMa, 
Valor Global de r$  1.585.780,00. Vigência: 19/10/2022 a 31/12/2022. 
ord. desp.: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 866190

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorrente: Pregão eletrônico nº 017/2021-PMa-srP. contratante: Pre-
feitura Municipal de abaetetuba/ fundo Municipal de Saúde. objeto: Termo 
aditivo de Prorrogação de Prazo para contratação de Empresa Especia-
lizada de Bioquimica E Hematologia, com fornecimento de reagentes E 
com Manutenção corretiva E Preventiva, Para realização dos Procedimen-
tos laboratóriais No laboratório central, Em regime de comodato, Para 
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de 
abaetetuba/Pa. origem: contrato nº 2021/0169 - cPl. contratado: orto-
médica distribuidora de Produtos ortopédicos E Hospitalares ltda, cNPJ: 
14.229.621/0001-56. 2º Termo aditivo referente a Prorrogação de Prazo 
contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 07 de outubro de 2022 a 
07 de abril de 2023, nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. charles 
cesar tocantins de souza. secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 866191

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do 
Pregão Eletrônico nº 037/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENTo HoSPiTalar oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE 
acará/Pa. Vencedores: f cardoSo E cia lTda cNPJ: 04.949.905/0001-
63 Valor r$ 574.738,61 (Quinhentos e Setenta e Quatro Mil, Setecen-
tos Trinta e oito reais, Sessenta e Um centavos); BraGaNTiNa diSTri-
BUidora dE MEdicaMENToS lTda cNPJ: 07.832.455/0001-12 Valor 
r$ 11.071,00 (onze Mil, Setenta e reais, Quarenta centavos); J. a. 
coMErcio dE MaTEriaiS cirUrGicoS lTda cNPJ: 11.201.854/0001-
52 Valor r$ 428.805,40 (Quatrocentos e Vinte e oito Mil, oitocentos 
e cinco reais, Quarenta centavos); BioMEd diSTriBUidora HoSPiTalar 
lTda cNPJ: 13.081.833/0001-76 Valor r$ 467.496,00 (Quatrocentos e 
Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis reais); P G liMa coM 
EirEli cNPJ: 23.493.764/0001-61 Valor r$ 32.443,00 (Trinta e dois Mil, 
Quatrocentos e Quarenta e Três reais); ProliNE MaTErial HoSPiTalar Ei-

rEli cNPJ: 32.708.161/0001-20 Valor r$ 594,00 (Quinhentos e Noventa 
e Quatro reais); BioMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda cNPJ: 
38.329.458/0001-61 Valor r$ 42.400,00 (Quarenta e dois Mil, Quatrocen-
tos reais); r c ZaGallo MarQUES & cia lTda cNPJ: 83.929.976/0001-70 
Valor r$ 81.740,00 (oitenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta reais).

Pedro PaULo GoUVea Moraes
PrEfEiTo MUNiciPal

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 038/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS oBJETiVaNdo aTENdEr o Pro-
GraMa farMácia BáSica No MUNicÍPio dE acará/Pa. Vencedores: f 
cardoSo E cia lTda cNPJ: 04.949.905/0001-63 Valor r$ 1.764.384,40 
(Um Milhao, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e oitenta e 
Quatro reais, Quarenta centavos); forMUlaS MaGiSTraiS MaNiPUla-
ÇoES ESPEciaiS lTda cNPJ: 07.316.691/0001-86 Valor r$ 46.530,00 
(Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Trinta reais); BraGaNTiNa diSTri-
BUidora dE MEdicaMENToS lTda cNPJ: 07.832.455/0001-12 Valor r$ 
8.900,00 (oito Mil, Novecentos reais); J. a. coMErcio dE MaTEriaiS ci-
rUrGicoS lTda cNPJ: 11.201.854/0001-52 Valor r$ 187.073,00 (cento 
e oitenta e Sete Mil, Setenta e Tres reais); BioMEd diSTriBUidora HoS-
PiTalar lTda cNPJ: 13.081.833/0001-76 Valor r$ 656.184,00 (Seiscentos 
e cinquenta e Seis Mil, cento e oitenta e Quatro reais); P G liMa coM EirEli 
cNPJ: 23.493.764/0001-61 Valor r$ 41.160,00 (Quarenta e Um Mil, cen-
to e Sessenta reais); BioMEd diSTriBUidora dE MEdiciNa lTda cNPJ: 
38.329.458/0001-61 Valor r$ 5.480,00 (cinco Mil, Quatrocentos e oitenta 
reais); r c ZaGallo MarQUES & cia lTda cNPJ: 83.929.976/0001-70 Va-
lor r$ 17.490,00 (dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa reais).

Maria sUeLi raMos dos saNtos
SEcrETaria MUNiciPal

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público o extrato da ata de re-
gistro de Preço 046/2022, oriunda do concorrência nº 3/2021-00004, para 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNSTrUÇÃo E MaNUTEN-
ÇÃo dE PoNTES E ESTiVaS dE MadEira Na ZoNa rUral E UrBaNa do MU-
NicÍPio dE acará/Pa. Vencedor: PoNTES coMErcio VarEJiSTa dE aUTo 
PEcaS,SErVicoS,MaNUTENcao cNPJ: 04.688.587/0001-24. Valor: r$ 
8.338.506,94 (oito Milhões, Trezentos e Trinta e oito Mil, Quinhentos e Seis 
reais, Noventa e Quatro centavos). Vigência: 06/10/2022 a 06/10/2023.

Pedro Paulo Gouvea Moraes-Prefeito Municipal
Protocolo: 866198

PreFeitUra MUNiciPaL de acara
aViso de LicitaÇÃo deserta

o Processo licitatório PreGao eLetroNico nº 049/2022, cujo objeto: 
aQUiSiÇÃo dE 100.000 l dE ÓlEo diESEl S-10 Para rEcUPEraÇÃo 
dE 139,99 KM dE  ESTradaS ViciNaiS1-SETor SUdESTE ViciNal 31-
51,55KM - 01°58’00.32”S 8º12’09.99”o 02°19’33.10”S 48°28’47.77”o, 
SETor SUdESTE ViciNal 33-35,69KM 01°58’38.26”S 8°08’35.87”o 
02°07’40.32”S 48°07’15.24”o 2 - SETor SUdESTE ViciNal 34-52,75KM 
- 01°59’06.42”S 48°04’20.27”o 02°07’44.11”S 8º07”12.90”o ToTal (KM) 
139,99 KM No MUNiciPio dE acará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio 
N° 192/2022 cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE  ESTado dE TraNS-
PorTES - SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE acará. TiPo: TiPo 
MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo - aBErTo em: 17/10/2022 ÀS 
14:00h, foi declarada dESErTa.

Pedro PaULo GoUVea de Moraes-Prefeito Municipal
Protocolo: 866200

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUA AZUL DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÁGUa aZUL do Norte
secretaria MUNiciPaL de oBras

eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto nº 001/2022 
ao coNtrato nº 301/2022

extrato de termo de apostilamento nº 001/2022 ao contrato nº 301/2022, 
celebrado entre o Município de água azul do Norte, através da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS, TraNSPorTES E SErViÇoS UrBaNoS e a em-
presa roMa coNSTrUÇoES E TraNSPorTES lTda, com base no § 8º 
do artigo 65 da lei federal 8.666/93 e alterações posteriores. objeto: a 
modificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 
301/2022 de 01 de julho de 2022, por parte da administração, visando 
a transferência de 100% dos itens da dotação orçamentária: Exercício 
2022 1001.2678200101.020- coNSTrUÇÃo dE PoNTES E PoNTilHÕES, 
Classificação econômica: 4.4.90.51.00OBRAS E INTALAÇÕES, SUBELE-
MENTo, 4.4.90.51.99 - oUTraS oBraS E iNSTalaÇÕES, para a seguinte 
classificação orçamentária: ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
TraNSPorTES E SErViÇoS UrBaNoS UNidadE orÇaMENTária: SE-
crETaria MUNiciPal dE oBraS, TraNSPorTES E SErViÇoS UrBaNoS 
ProJETo aTiVidadE: Exercício 2022 atividade 1001.2678200101.020- 
coNSTrUÇÃo dE PoNTES E PoNTilHÕES, claSSificaÇÃo EcoNÔMica: 
Classificação econômica: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INTALAÇÕES SUBELEMENTO: 
4.4.90.51.99-oUTraS oBraS E iNSTalaÇÕES. água azul do Norte - Pa, 04 de 
julho de 2022. isvandires Martins ribeiro - Prefeito Municipal.

Protocolo: 866202
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PreFeitUra MUNiciPaL de ÁGUa aZUL do Norte
secretaria MUNiciPaL de oBras

eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto nº 001/2022 
ao coNtrato nº 302/2022

extrato de termo de apostilamento nº 001/2022 ao contrato nº 302/2022, 
celebrado entre o Município de água azul do Norte, através da SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS, TraNSPorTES E SErViÇoS UrBaNoS e a em-
presa roMa coNSTrUÇoES E TraNSPorTES lTda, com base no § 8º 
do artigo 65 da lei federal 8.666/93 e alterações posteriores. objeto: a 
modificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 
302/2022 de 01 de julho de 2022, por parte da administração, visando a 
transferência de 100% dos itens da dotação orçamentária: Exercício 2022 
1001.2678200102.037- MaNUTENÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS, PoNTES 
E PONTILHÕES, Classificação econômica: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVI-
ÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica, SUBElEMENTo: 3.3.90.39.18 - 
MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo dE ESTradaS E ViaS, para a seguinte 
classificação orçamentária: ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
TraNSPorTES E SErViÇoS UrBaNoS UNidadE orÇaMENTária: SEcrETa-
ria MUNiciPal dE oBraS, TraNSPorTES E SErViÇoS UrBaNoS ProJETo 
aTiVidadE: Exercício 2022 atividade 1001.2678200101.018- aBErTUra dE 
ESTRADAS VICINAIS. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: Classificação econômi-
ca: 4.4.90.51.00 - oBraS E iNTalaÇÕES SUBElEMENTo: 4.4.90.51.99-oU-
TraS oBraS E iNSTalaÇÕES. água azul do Norte - Pa, 04 de julho de 2022. 
isvandires Martins ribeiro - Prefeito Municipal.

Protocolo: 866203
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de decreto

decreto 002/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado os servidores abaixo para atuarem como Pregoeiro e 
auxiliares de pregoeiro para administração geral da Prefeitura Municipal de 
afuá durante o ano de 2022;
Servidor Marcio aNToNio fErrEira NEri - PrEGoEiro;
Servidora roSilEY caNEla dE MElo - auxiliar de pregoeiro;
Servidor MaX NEY raMoS do carMo - auxiliar de pregoeiro;
Servidor BENEdiTo JoSE dE BriTo MacHado - suplente de auxiliar de 
pregoeiro;
Servidor roSilENE dE MElo MENdES - suplente de auxiliar de pregoeiro

decreto 003/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado os servidores abaixo para atuarem como comissão Per-
manente de licitação da Prefeitura Municipal de afuá durante o ano de 2022;
Servidora roSilEY caNEla dE MElo - Presidente;
Servidor MaX NEY raMoS do carMo - secretário;
Servidor BENEdiTo JoSE dE BriTo MacHado - membro;
Servidor adoNai fUrTado SaloMÃo - suplente de presidente;
Servidor adoNaiSSE coNcEiÇÃo MoraES - suplente de secretário;
Servidor roSilENE dE MElo MENdES - suplente de membro;

decreto 004/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado o servidor abaixo para atuar como fiscal de contrato da 
administração geral da Prefeitura Municipal de afuá durante o ano de 2022;
Servidor iraNEi da SilVa fErNaNdES - fiscal de contrato;

decreto 005/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado a servidora abaixo para atuar como fiscal de contratos 
do fundo Municipal de Educação (Merenda Escolar) da Prefeitura Municipal 
de afuá durante o ano de 2022;
Servidora NEila GUEdES NEVES - fiscal de contrato;

decreto 006/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado os servidores abaixo para atuarem como fiscais de con-
tratos da Secretaria Municipal de infra-Estrutura da Prefeitura Municipal de 
afuá durante o ano de 2022;
Servidor ESaÚ BaTiSTa alVES - fiscal de contrato;
Servidor rENaTo MacEdo SaNcHES - fiscal de contrato;
Servidor MoiSES MacHado coHEN NETo - fiscal de contrato;

decreto 007/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado a servidora abaixo para atuar como fiscal de contratos 
do fundo Municipal de Educação-fME e fundo de Manutenção e desenvol-
vimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educa-
ção-fUNdEB da Prefeitura Municipal de afuá durante o ano de 2022;
Servidora carMEM laUra PacHEco fErrEira - fiscal de contrato;

decreto 008/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado o servidor abaixo para atuar como fiscal de contratos 
do fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de afuá durante o 
ano de 2022;
Servidor SidNEY da SilVa fErNaNdES - fiscal de contrato;

decreto 009/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado o servidor abaixo para atuar como fiscal de contratos 
do fundo Municipal de assistência Social da Prefeitura Municipal de afuá 
durante o ano de 2022;
Servidor EliSoMar GEMaQUE dE caSTro - fiscal de contrato;

decreto 010/2022 - GaB/PMa de 10 de janeiro de 2022
Fica designado o servidor abaixo para atuar como fiscal de contratos 
do fundo Municipal de Meio ambiente da Prefeitura Municipal de afuá du-
rante o ano de 2022;
Servidor HEriElToN SarGES da SilVa - fiscal de contrato;

Protocolo: 866205

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de terMo aditiVo

1° termo aditivo - iSErÇÃo dE doTaÇÃo orÇaMENTária ao contra-
to n.º 1.227/2022. cHaMada PÚBlica N.º 001/2022 Parte: MUNicÍPio 
dE afUá - fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a empresa cooPEraTiVa 
MiSTa aGroPEcUária aMaPaENSE - coMaGro. a partir desta data, pas-
sa a vigorar com a seguinte dotação orçamentária: 12.362.0250.2-111 
- Manutenção do PEaE - Ensino Médio Estado. ordenadora de despesa: 
KeLLY cristiNa dos saNtos saLoMÃo.

Protocolo: 866206
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 008/2022 com objeto: contratação de 
empresa especializada para os serviços de operação e manutenção do sis-
tema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água, opera-
ção de caminhões pipa sob demanda e manutenção e reparos na rede de 
saneamento da cidade de altamira/Pa. data de abertura: 21/11/2022 as 
90h local de abertura: auditório do Setor de Suprimentos e Serviços com 
endereço: av. acesso dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará. PEdital 
disponível: Site da Prefeitura - https://altamira.pa.gov.br/ Mural Geobras 
- TcM/Pa e retirada no Setor de Suprimentos - departamento de licitação.

FaBiaNa eLBi rodriGUes NUNes
PrESidENTE - coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo - PMa

aViso de LicitaÇÃo - Pe. Nº. 94/2022
refere-se à  prestação de serviços de medicina e segurança no tra-
balho, para elaboração dos Programas de Saúde do Trabalho, exigidos 
pela legislação trabalhista. aBErTUra. 04/11/2022, às 09:00 horas (ho-
rário 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 nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.

HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL-Pregoeiro
Protocolo: 866211
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-101701 
o Presidente da comissão especial de Licitação da secretaria Muni-
cipal de educação, comunica que no dia 07/11/2022, às 10:00 hs (horá-
rio local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 
de outubro, nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade 
Tomada de Preço, objetiva: contratação de Empresa Especializada Para a 
execução da obra civil de reforma e ampliação da Emef Prof. áurea da Sil-
va cunha, localizada na av. Melgaço, Bairro cidade Nova, Zona Urbana do 
Município de Breves/Pa. o Edital encontra-se à disposição dos interessados 
no endereço acima, no horário das 08:00h às 14:00h. No Portal do TcM - 
GEooBraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.
pa.gov.br e no e-mail: cpleducaaobreves@gmail.com. theyd chrystian 
correa ribeiro - Presidente da ceL - FMe e FUNdeB.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 7/2022-040702 

a comissão de Licitação do Município de Breves, através da Prefei-
tura Municipal de Breves, em cumprimento à ratificação procedida pelo 
Sr. José antonio azevedo leão, Prefeito Municipal de Breves, faz publicar 
o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: objeto: 
locação de imóvel destinado a abrigar o Posto Sistematizado da Pesca, 
Para atender a demanda da Secretaria Municipal de Pesca e aquicultura 
(SEMUPa), imóvel localizado Na avenida Presidente Getúlio Esquina com 
a Praça 03 de outubro S/N, Bairro centro, Breves/Pa; contratada: Sra. 
Maria Goreth Nemer dos Santos Nery; cPf: 431.718.772-87, fundamento 
legal: art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20220224 
origem: dispensa Nº 7/2022-040702; contratante: Prefeitura Munici-
pal de Breves; contratada: Sra. Maria Goreth Nemer dos Santos Nery; cpf: 
431.718.772-87; objeto: locação de imóvel destinado a abrigar o Posto 
Sistematizado da Pesca, Para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Pesca e aquicultura (SEMUPa), imóvel localizado Na avenida Presiden-
te Getúlio Esquina com a Praça 03 de outubro S/N, Bairro centro, Breves/
Pa; Valor Total: r$ 30.000,00; Vigência: 02 de maio de 2022 a 02 de maio 
de 2023; data da assinatura: 02 de maio de 2022. ordenador de despe-
sa: José antonio azevedo Leão.
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coNtrato Nº 20220304 
origem: carta convite nº 1/2022-170801; contratante: Pmb; contrata-
do: d. Gibson azevedo Eireli; cnpj 39.979.741/0001-00; objeto: contra-
tação de Empresa Especializada na Execução de obras de Engenharia civil 
Para construção do centro comunitário da Vila curumu, Zona rural de 
Breves/Pa, através da Secretaria Municipal de obras e Serviços Urbanos.; 
Valor Total: r$ 318.217,49; Vigência: 26/09/2022 a 26/03/2023; data da 
assinatura: 26/09/2022. ordenador: José antônio azevedo Leão.

coNtrato Nº 20220302 
origem: tomada de Preço nº 2/2022-071301; contratante: fundeb; contra-
tado: J c Souza Santos Eireli; cnpj: 23.465.121/0001-04; objeto: contratação 
de Empresa Especializada Para a Execução da obra de construção (conclusão) 
da Escola São Paulo, com 04 Salas de aula, na localidade rio Baiano, Zona rural 
do Município de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Municipal de Educação; 
Valor Total: r$ 541.202,78; Vigência: 22/09/2022 a 22/05/2023; data da 
assinatura: 22/09/2022. ordenador: Manuelle espindola dos reis.

coNtrato Nº 20220301 
origem: tomada de Preço nº2/2022-071801; contratante: fundeb; con-
tratado: G. c. P. Machado comercio E Servicos; cnpj:  05.107.161/0001-
00; objeto:  contratação de Empresa Especializada Para a Execução da 
obra civil de reforma da Escola Municipal dr. lauro Sodré, localizada na 
av. rio Branco, Zona Urbana do Município de Breves/Pa; Valor Total: r$ 
404.800,92; Vigência: 29/09/2022 a 29/03/2023; data da assinatura: 
29/09/2022. ordenador de despesa: Manuelle espindola dos reis.

coNtrato Nº 20220291
origem: tomada de Preço nº 2/2022-062001; contratante: fme; con-
tratado: l r c dos Santos; cnpj: 05.684.411/0001-67; objeto: contra-
tação de Empresa Especialaizada Para a Execução da obra de construção 
(conclusão) da Escola José Barros de Sá, com 04 Salas de aula, na loca-
lidade do rio limão, Zona rural do Município de Breves/Pa, Sob Gestão da 
Secretaria Municipal de Educação; Valor Total: r$ 664.127,55; Vigência: 
09/08/2022 a 08/03/2023; data da assinatura: 09/08/2022. ordenador 
de despesa: Manuelle espindola dos reis.

coNtrato Nº 20220299 
origem: tomada de Preço nº 2/2022-080801; contratante: fme; contra-
tado:  Smp construções, comercio e Serviços Eireli; cnpj: 17.853.685/0001-
11; objeto: contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra 
civil de reforma da Escola Municipal de Ensino fundamental Estevão Gomes, 
localizada na av. Portel, Zona Urbana do Município de Breves/Pa, conforme 
convênio nº 28/2022 celebrado Entre a Secretaria de Estado de desenvol-
vimento Urbano e obras Públicas Sedop e a Prefeitura Municipal de Breves/
Pa; Valor Total: r$ 527.761,96; Vigência: 29/09/2022 a 29/03/2023; data da 
assinatura: 29/09/2022. ordenador: Manuelle espindola dos reis.

coNtrato Nº 20220306 
origem: tomada de Preço nº 2/2022-062101; contratante: fme; con-
tratado: d. Gibson azevedo Eireli; cnpj: 39.979.741/0001-00; objeto: 
contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra de cons-
trução (conclusão-repactuação) da creche Tipo B Proinfância Parque Uni-
versitário, localizada na Zona Urbana do Município de Breves/Pa, Sob ges-
tão da Secretaria Municipal de Educação.; Valor Total: r$ 1.642.901,34; 
Vigência: 14/10/2022 a 11/05/2023; data da assinatura: 14/10/2022. 
ordenador de despesa: Manuelle espindola dos reis

coNtrato Nº 20220307 
origem: tomada de Preço nº 2/2022-081701; contratante: fundeb; con-
tratado: T. ferreira da rocha Eireli; cnpj: 37.813.295/0001 -25; objeto: 
contratação de Empresa Especializada Para a Execução da obra de cons-
trução (conclusão) da Escola com 06 Salas de aula João Pereira seixas, 
na localidade rio Jaburuzinho, Zona rural do Município de Breves/Pa, Sob 
gestão da Secretaria Municipal de Educação; Valor Total: r$ 616.776,81; 
Vigência: 17/10/2022 a 13/06/2023; data da assinatura: 17/10/2022. 
ordenador de despesa: Manuelle espindola dos reis.

Protocolo: 866212
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 041/2022 - Pmc/semas 
a Prefeitura Municipal de cametá, cnpj nº 18.782.228/0001-46, com Base 
no art. 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93, autoriza e Ratifica a dispensa 
de licitação cujo objeto: contratação de empresa Para aquisição de Brin-
quedo, em favor de Marcelino Galindo de Melo - cnpj nº 10.528.269/0001-
07.e Valor R$ 17.500,00. Data da Ratificação: 14/10/2022. elane Pinto 
cassiano, ordenadora de despesas.

eXtratos de coNtratos 
disPeNsa Nº 041/2022 - Pmc/semas 

objeto: contratação de empresa Para aquisição de Brinquedo. contrato nº 
1.dl.041/2022-Pmc/Semas.contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ Se-
cretaria Municipal de assistência Social, cnpj nº 18.782.228/0001-46/0001-
50. contratado: Marcelino Galindo de Melo - cnpj nº 10.528.269/0001-07.
Valor r$ 17.500,00. Vigência: 14/10/2022 à 14/04/2023. ordenador: elane 
Pinto cassiano, secretária de assistência social.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2022 - Pmc 
objeto: registro de Preços Para futura e eventual 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, Vi-
sando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá, Secreta-
rias e autarquias. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 
1.Pe.046/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cnpj nº 
05.105.283/0001-50. contratada: H B comércio e Transporte de combustí-
veis ltda, cnpj nº 37.202.666/0001-32, Valor Total r$ 1.548.250,00. Vigên-
cia: 18/10/2022 a 18/09/2023. ordenador: Victor correa cassiano.  contrato 
nº 2.Pe.046/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/Secretaria Municipal de educação/fundo Municipal de educação, cnpj nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb ca-
metá, cnpj nº 31.480.157/0001-95. contratada: H Bcomércio e Transporte de 
combustíveis ltda, cnpj nº 37.202.666/0001-32, Valor Total r$ 844.500,00. 
Vigência: 18/10/2022 a 18/09/2023. ordenador: enio de carvalho.  contrato 
nº 3.Pe.046/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ 
Secretaria Municipal de Saúde, cnpj n° 11.311.333/0001-58,contratada:H 
Bcomércio e Transporte de combustíveis ltda, cnpj nº 37.202.666/0001-
32, Valor Total r$ 703.750,00. Vigência: 18/10/2022 a 18/09/2023. or-
denador: Klenard attilio ranieri.  contrato nº 4.Pe.046/2022-Pmc/Semas. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria Municipal de as-
sistência Social, cnpj n° 18.782.228/0001-46,contratada:H Bcomércio e 
Transporte de combustíveis ltda, cnpj nº 37.202.666/0001-32, Valor To-
tal r$ 337.800,00. Vigência: 18/10/2022 a 18/09/2023. ordenador: Elane 
Pinto cassiano.  contrato nº 5.Pe.046/2022-Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá. cnpj nº 05.105.283/0001-50. contratada: J. E. G.Ba-
tista, cnpj nº 08.003.016/0001-60, Valor Total r$ 2.805.000,00. Vigência: 
18/10/2022 a 18/09/2023. ordenador: Victor correa cassiano.  contrato 
nº 6.Pe.046/2022-Pmc/Semed. contratante: Prefeitura Municipal de came-
tá/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: J. e. G. Batista, cnpj nº 
08.003.016/0001-60, Valor Total r$ 1.499.000,00. Vigência: 18/10/2022 a 
18/09/2023. ordenador: Enio de carvalho.  contrato nº 7.Pe.046/2022-Pmc/
Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria Municipal de 
Saúde, cnpj n° 11.311.333/0001-58,contratada: J. E. G.Batista, cnpj nº 
08.003.016/0001-60, Valor Total r$ 1.123.000,00. Vigência: 18/10/2022 
a 18/09/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.  contrato nº 8.Pe.046/
2022-Pmc/Semas. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/ Secretaria 
Municipal de assistência Social, cnpj n° 18.782.228/0001-46,contratada: J. 
E. G. Batista, cnpj nº 08.003.016/0001-60, Valor Total r$ 486.300,00. Vigên-
cia: 18/10/2022 a 18/09/2023. ordenador: elane Pinto cassiano.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 1.029/2021-Se-
mas. objeto do contrato: registro de Preço Para eventual contratação de 
empresa Especialaizada em Serviços funerários. contratado: l. c. f. da 
Silva, cnpj: 13.170.729/0001-58. o objeto do Termo aditivo e a Prorroga-
ção de Prazo do contrato em Questão, de vigência Pelo Período de 12 (Me-
ses) 09.09.2022 e finalizando em 08.09.2023. ordenador: elane Pinto 
cassiano, secretário Municipal de assistência social.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 2.029/2021-Se-
mas. objeto do contrato: registro de Preço Para eventual contratação 
de Empresa Especilaizada em Serviços funerários. contratado: Sociedade 
Mourão ltda, cnpj: 83.339.085/0001-64. o objeto do Termo aditivo e a 
Prorrogação de Prazo do contrato em Questão, de Vigência Pelo Período de 
12 (Meses) 09.09.2022 e finalizando em 08.09.2023. ordenador: elane 
Pinto cassiano, secretário Municipal de assistência social.

Protocolo: 866213

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 008/2022 
a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço nº 008/2022-
PMc, objeto: construção e reforma de unidades educacionais no Município 
de capanema: 1 - construção de uma escola municipal, na Vila do Mata 
Sede, zona rural, 2 - reforma e ampliação da Escola Municipal Tenente 
Severino do Município de capanema/Pa. abertura: 07/11/2022, as 09:00h. 
Edital disponível no site da oficial da entidade: www.capanema.pa.gov.br. 
Henie Maria Neves de sousa - Pres. da cPL.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, consi-
derando o julgamento da comissão Permanente de licitação no convite nº 
005/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para Serviços de 
reforma e adaptação de prédio público para funcionamento de abrigo dos 
animais na cidade de capanema, HoMoloGo seu julgamento a empresa: 
Estrela Multiserviços Eireli, com cNPJ nº 10.814.673/0001-39 com valor 
global r$ 305.768,32 (trezentos e cinco mil setecentos e sessenta e oito 
reais e trinta e dois centavos), referente ao objeto da licitação; nos ter-
mos de sua proposta e com base no art. 22, inciso iii da lei nº 8.666/93. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal de capanema.



128  diário oficial Nº 35.156 Quinta-feira, 20 DE OUTUBRO DE 2022

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 1110001-2022 

origem: Pregão eletrônico nº 027/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada: Gama Melo Martins comércio 
de Produtos alimentícios ltda cnpj: 20.778.470/0001-98. objeto: registro 
de Preço Para contratação de Pessoa Jurídica Para aquisição de gêneros 
alimentícios, Para alimentação Escolar dos alunos da rede Pública de En-
sino, através do Programa nacional de alimentação Escolar: Ensino funda-
mental, Educação de Jovens e adultos Eja, Educação infantil (Pré-Escolare 
creche), Ensino Médio, Educação Especial e o Programa Mais Educação de 
capanema/Pa. Valor Global r$ 2.410.984,25(dois milhões, quatrocentos 
e dez mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). 
Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a partir da data de Sua assina-
tura. data da assinatura: 11/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira 
Freitas neto.

coNtrato Nº 1110002/2022. 
origem: Pregão eletrônico nº 027/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada: r c V r de oliveira ltda cnpj: 
15.300.567/0001-50. objeto: registro de Preço Para contratação de Pes-
soa Jurídica Para aquisição de gêneros alimentícios, Para alimentação Es-
colar dos alunos da rede Pública de Ensino, através do Programa nacional 
de alimentação Escolar: Ensino fundamental, Educação de Jovens E adul-
tos Eja, Educação infantil (Pré-Escolare creche), Ensino Médio, Educação 
Especial E o Programa Mais Educação de capanema/Pa. Valor Global: r$ 
1.364.583,19(hum milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhen-
tos e oitenta e três reais e dezenove centavos). Vigência: Por 12(dose) 
meses, contados a partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 
11/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
reGistro de PreÇo Nº 027/2022, Vinculada ao Pe nº 027/2022-Pm-
c-Srp. objeto: registro de Preços Para Eventual e futura aquisição de Gê-
neros alimentícios, Para alimentação Escolar dos alunos da rede Pública 
de Ensino, através do Programa nacional de alimentação Escolar: Ensino 
fundamental, Educação de Jovens e adultos Eja, Educação infantil (Pré
-Escolar e creche), Ensino Médio, Educação Especial e o Programa Mais 
Educação de capanema/Pa. Gama Melo Martins comercio de Produtos ali-
menticios ltda, cpnj 20.778.470/0001-98, com valor unitário: item-Valor 
Unitário: 1-r$ 2,65; 2-r$ 3,80; 3-r$ 7,50; 4-r$ 15,50; 13-r$ 2,00; 14-
r$ 6,90; 15-r$ 7,60; 16-r$ 20,00; 17-r$ 5,05; 18-r$ 7,00; 19-r$ 6,70; 
22-r$ 5,30; 24-r$ 9,40; 26-r$ 1,30; 27-r$ 2,95; 28-r$ 64,80. r c V r 
de oliveira ltda Epp, cnpj 15.300.567/0001-50, com valor unitário: item-
Valor Unitário: 5-r$ 5,60; 7-r$ 11,05; 9-r$ 25,20; 10-r$ 5,30; 11-r$ 
5,63; 12-r$ 7,06; 20-r$ 14,60; 21-r$ 24,08. Vigência: 12(dose) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. Em 10/10/2022. Laise Mar-
tins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 866226

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 090/2022 
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP 
nº 090/2022, cujo objeto é contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de Hortifrutigranjeiros, destinado a atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de assistência Social, Neste Município de castanhal/
Pa Por Um Período de 12 (doze) Meses. a sessão pública de Pregão Eletrôni-
co terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de 
lances no dia 03/11/2022às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos si-
tes: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/  e www.
comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da 
data da publicação. Benedita ribeiro de Lima Neta - Pregoeira do Fun-
do Municipal de assistência social de castanhal.

Protocolo: 866252

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇaÕ do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo

a) espécie: Primeiro termo aditivo do contrato n° 032/2022, refe-
rente ao processo licitatório (Tomada de Preço 004/2022), firmado entre 
o Município de conceição do araguaia - Pa e a empresa HidrofoX coNS-
TrUcoES E SErVicoS EirEli, Pessoa Jurídica de direito privado inscrita 
no cNPJ nº 26.775.461/0001-20. b) objeto: Prorrogação do termo con-
tratual referente coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aM-
PliaÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa daS coMUNidadES 

rUraiS PErTEcENTES ao MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, 
em conformidade com planilhas e projetos em anexo e convênio fUNaSa 
Nº cV 2015/17. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) Vigência: o 
presente Termo aditivo tem como vigência de 14/10/2022 até 13/02/2023. 
f) signatários: Pelo contratante o sr. Jair Lopes Martins e pelo con-
tratado o sr. dirceu Gabriel Barbosa cunha.

eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto
a) espécie: Primeiro termo de apostilamento dos contratos nº 073/2022, 
081/2022, 082/2022, 080/2022, 074/2022, 076/2022, 075/2022, 
077/2022, 078/2022, 083/2022, 079/2022, tendo como órgão gerenciador 
a Secretaria Municipal de Educação e cultura de conceição do araguaia- 
Pa. b) objeto do contrato: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra ParcEla-
da E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS diVErSoS, MoBiliário 
EM GEral, (MaTErial dE coNSUMo E PErMaNENTE), Para SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E cUlTUra, EScolaS E crEcHES PErTENcEN-
TES ao MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, conforme termo de 
referência anexo i do edital. c) Termo de apostilamento tem como objetivo 
a inclusão de dotação orçamentaria: Programa: Programa: 10.1001.12.3
65.0450.2205.15690000.44.90.52 fME - credito Especial. d) Permanecem 
vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principais não al-
cançadas pelo presente apostilamento.

Protocolo: 866255

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 004/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para construção de Micro 
Sistema de abastecimento de água na Vila Tabuleiro, Zona rural do Muni-
cípio de floresta do araguaia, conforme convênio nº 0101/2016/fUNaSa, 
Plataforma Mais Brasil nº 831110/2016. abertura no dia 08/11/2022 ás 
08:30hs. Edital na íntegra disponível no endereço eletrônico: e www.flo-
restadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e na sala da cPl no Prédio 
da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98418 7172. Mojorri c. s. 
a. santiago - Prefeita.

eXtrato de coNtrato. P. e N° 025/2022 
objeto: aquisição de 01 (uma) ambulância Tipo “a” Simples remoção - 
furgão, 0 KM, através do convênio nº 045/2022, celebrado Entre a Sespa 
e a PMfa. contratante: fundo Mun. de Saúde. contratada: P G aguiar 
Vieira. contrato nº 194/2022. Valor: r$ 269.800,00. Vigência: 17/10/2022 
a 30/06/2023. Majorri cerqueira da silva a. santiago - Prefeita Mu-
nicipal.

Protocolo: 866258

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 31/2022-PMGP: abertura em 04/11/2022 
- Hora: 09h00min registro de Preços para aquisição de KiT’S de enxoval 
para recém-nascidos destinado a atender as necessidades do fundo Mu-
nicipal de assistência social do Município de Goianésia do Pará. o Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no portal da transparência do Muni-
cípio de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@
gmail.com - CPL e/ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
ailton Ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 866262

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022-srP 
oBJeto: registro de Preços para a contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de 
refeições do tipo Marmitex, com refrigerante KS ou suco natural diversos 
de 300 ml para atender as necessidades da Prefeitura, fundos e demais 
Secretarias Municipais de irituia/Pa. data da sessão: 07/11/2022 Horário: 
10h00min. local: www.portaldecompraspublicas.com.br. Flávia araújo - 
Pregoeira.

Protocolo: 866268
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 517/2022-FMs/PMM 
Processo adMiNistratiVo N° 19.969/2022-PMM, atuando na mo-
dalidade de ToMada dE PrEÇoS Nº 050/2021-cEl/SEVoP/PMM. obje-
to do contrato: contratação de empresa de engenharia para execução 
dos serviços de construção do depósito sob lavanderia do hmm - hospi-
tal municipal de marabá, localizado na folha 17, quadra especial, núcleo 
nova marabá: GalVao E SilVESTrE ENGENHaria lTda ME inscrita no 
cNPJ - cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob N° 28.926.233/0001-
39 Valor: r$ 343.005,57 (TrEZENToS, QUarENTa, TrÊS Mil, ciN-
co rEaiS E ciNQUENTa E SETE cENTaVoS). dotações orçamentarias: 
061201.10.302.0012.1.014 - infraestrutura Mac; Elemento de despesa: 
4.4.90.51.00 - obras e instalações. daTa da aSSiNaTUra 19 de outubro 
de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de 
saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 508/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 16.957/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão Eletrônico (SrP) Nº 074/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de fórmula 
para alimentação enteral e/ou oral para atendimento do fundo Munici-
pal de Saúde de Marabá. Empresa: rEdE HEalTHY cENTEr diSTriBUi-
dora E iMPorTadora HoSPiTalar - lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 32.085.624/0001-45. Valor: r$ 19.188,00 (dEZENoVE Mil, cENTo, 
oiTENTa E oiTo rEaiS). dotações orçamentárias: 10 301 0012 2.047 
ProGraMa aTENÇÃo BáSica dE SaÚdE - PaB e 10 302 0012 2.055 aTEN-
ÇÃo MÉdia E alTa coMPlEXidadE - Mac/SiH. Elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo. daTa da aSSiNaTUra 18 de outu-
bro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de 
saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 501/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão Eletrônico (SrP) Nº 065/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto a aquisição de materiais de expedientes, papelaria, pen 
drive e cd/dVd, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e demais unidades vinculadas Empresa: S. da SilVa M. dE al-
MEida EirEli, inscrita no cNPJ sob N° 40.869.169/0001-05. Valor: r$ 
88.683,05 (oiTENTa, oiTo Mil, SEiScENToS, oiTENTa E TrÊS rEaiS E 
ciNco cENTaVoS). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manu-
tenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa aten-
ção Básica de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento 
Móvel Urgente - SaMU, 192 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde 
Epidemiológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente 
- SaMU 192 e 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - 
Mac/SiH, Elemento de despesas 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa 
da aSSiNaTUra 18 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU 
- secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 866281

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
Informamos que houve retificações na publicação do ioEPa, N° 35.153, 
página 107, terça feira dia 18 de outubro de 2022, referente ao coNTraTo Nº 
502/2022/SEVoP, Processo licitatório nº 10.248/2022/PMM, autuado na mo-
dalidade coNcorrÊNcia (SrP) Nº 009/2022-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 076/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: locaÇÃo 
dE MaQUiNaS E VEicUloS, para atender as necessidades da Secretaria de 
Viação e obras Públicas - SEVoP. Empresa: M r da coSTa coNSTrUTora, SEr-
ViÇoS E locaÇÕES EirEli, cNPJ: 04.420.090/0001-20 onde se lê: Valor r$ 
88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais) Leia-se: r$ 88.000,00 (oitenta 
e oito mil reais), Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 866278

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 080/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 27.117/2022-PMM - Tipo Menor Preço por item. data da 
Sessão: 07/11/2022 - 14h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE caMi-
NHÕES E VEÍcUloS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE aGricUlTUra. integra do Edital e informações: Sala da 
cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Ma-
rabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.
licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Trans-
parência/Marabá. ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 866272

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 082/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 26.581/2022-PMM - Tipo Menor Preço por lote. data da 
Sessão: 08/11/2022 - 14h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, MÓVEiS Para ES-
criTÓrio E cENTral dE ar coNdicioNado, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - 
SEVoP - PMM. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, 
Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@ma-
raba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 866274

secretaria MUNiciPaL de saÚde
eXtrato ao coNtrato Nº 516/2022/FMs 

Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNicÍ-
PioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo aoS 
TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo fiS-
cal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇaMEN-
Taria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; BalaNÇo 
GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; lEi dE 
dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E dEMaiS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE oUTroS 
coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na árEa dE 
coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia lTda, 
cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 174.290,04 (cento e seten-
ta e quatro mil, duzentos e noventa reais e quatro centavos), assinatura 
14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. Monica Borchat Nicolau, secretaria 
Municipal de saúde.

Protocolo: 866293

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 160/2022/seMed 

Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNicÍ-
PioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo aoS 
TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo fiS-
cal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇaMEN-
Taria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; BalaNÇo 
GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; lEi dE 
dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E dEMaiS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE oUTroS 
coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na árEa dE 
coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia lTda, 
cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 226.106,16 (duzentos e vinte 
e seis mil, cento e seis reais e dezesseis centavos), assinatura 14/10/2022 
Vigência: 14/10/2023. Marilza de oliveira Leite, secretária Municipal 
de educação.

Protocolo: 866291

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ
eXtrato ao coNtrato Nº 072/2022/ssaM 

Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modalida-
de iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlToria 
E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES aTi-
VidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNi-
cÍPioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo 
aoS TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo 
fiScal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇa-
MENTaria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; Ba-
laNÇo GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; 
lEi dE dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E 
dEMaiS SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE 
oUTroS coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na 
árEa dE coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia 
lTda, cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 136.605,72 (cento e 
trinta e seis mil, seiscentos e cinco reais e setenta e dois centavos), assina-
tura 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. Múcio Éder andalécio, diretor 
Presidente.

Protocolo: 866296
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secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 504/2022/seVoP, 

Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNi-
cÍPioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo 
aoS TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo 
fiScal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇa-
MENTaria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; Ba-
laNÇo GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; 
lEi dE dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E 
dEMaiS SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE 
oUTroS coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na 
árEa dE coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia 
lTda, cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 141.316,20 (cento e 
quarenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), assinatu-
ra 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023.Fábio cardoso Moreira, secretá-
rio Municipal de Viação e obras Públicas.

secretaria MUNiciPaL de PLaNeJaMeNto e coNtroLe
eXtrato ao coNtrato Nº 509/2022/sePLaN 

Processo administrativo nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNicÍ-
PioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo aoS 
TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo fiS-
cal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇaMEN-
Taria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; BalaNÇo 
GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; lEi dE 
dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E dEMaiS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE oUTroS 
coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na árEa dE 
coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia lTda, 
cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 84.789,72 (oitenta e quatro 
mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), assina-
tura 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. Karam ell Hajjar, secretário de 
Planejamento.

Protocolo: 866288

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 26.530/2022-PMM - Modalidade ToMada 
dE PrEÇoS Nº 076/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Menor Preço (Global). 
data da Sessão: 10/Nov/2022 - 09:00h (horário local). objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo dE MUro E MoUrÃo Na EMEf ParaÍSo do SaBEr, loca-
liZada Na Vila BUriTiraNa, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa. recursos: Salário Educação / fundeb 30% VaaT / Erário Municipal. 
integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Se-
cretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, 
ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/
Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva 
- Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 866284

iNstitUto de PreVidÊNcia sociaL dos serVidores 
PÚBLicos do MUNicÍPio de MaraBÁ

eXtrato ao coNtrato Nº 009/2022/iPaseMar 
Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNicÍ-
PioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo aoS 
TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo fiS-
cal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇaMEN-
Taria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; BalaNÇo 

GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; lEi dE 
dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E dEMaiS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE oUTroS 
coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na árEa dE 
coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia lTda, 
cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 84.789,72 (oitenta e quatro 
mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), assi-
natura 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. Nilvana Monteiro sampaio 
Ximenes, diretora Presidente.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 503/2022/seMad 

Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNi-
cÍPioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo 
aoS TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo 
fiScal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇa-
MENTaria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; Ba-
laNÇo GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; 
lEi dE dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E 
dEMaiS SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE 
oUTroS coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na 
árEa dE coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia 
lTda, cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 376.843,08 (trezentos 
e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos), 
assinatura 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. José Nilton de Medeiros, 
secretário Municipal de administração.

secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL
eXtrato ao coNtrato Nº 505/2022/sMsi 

Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNicÍ-
PioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo aoS 
TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo fiS-
cal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇaMEN-
Taria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; BalaNÇo 
GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; lEi dE 
dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E dEMaiS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE oUTroS 
coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na árEa dE 
coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia lTda, 
cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 65.947,44 (sessenta e cinco 
mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), 
assinatura 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. Jair Barata Guimarães, 
secretário Municipal de segurança institucional.

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte
eXtrato ao coNtrato Nº 506/2022/seMMa 

Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modalida-
de iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlToria 
E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES aTi-
VidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNicÍ-
PioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo aoS 
TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo fiS-
cal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇaMEN-
Taria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; BalaNÇo 
GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; lEi dE 
dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E dEMaiS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE oUTroS 
coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na árEa dE 
coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia lTda, 
cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 65.947,44 (sessenta e cinco 
mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), 
assinatura 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. rubens Borges sampaio, 
secretário Municipal de Meio ambiente.
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secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL, 
ProteÇÃo e assUNtos coMUNitÁrios

eXtrato ao coNtrato Nº 507/2022/seasP 
Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNicÍ-
PioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo aoS 
TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo fiS-
cal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇaMEN-
Taria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; BalaNÇo 
GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; lEi dE 
dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E dEMaiS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE oUTroS 
coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na árEa dE 
coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia lTda, 
cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 150.737,52 (cento e cinquenta 
mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), assina-
tura 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. Nadjalúcia oliveira Lima, secre-
taria Municipal de assistência social, Proteção e assuntos comunitários.

sUPeriNteNdÊNcia do deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de MaraBÁ

eXtrato ao coNtrato Nº 508/2022/sdU 
Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNi-
cÍPioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo 
aoS TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo 
fiScal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇa-
MENTaria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; Ba-
laNÇo GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; 
lEi dE dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E 
dEMaiS SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE 
oUTroS coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na 
árEa dE coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia 
lTda, cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 130.324,80 (cento e 
trinta mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), assinatura 
14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. Mancipor oliveira Lopes, superin-
tendente de desenvolvimento Urbano de Marabá.

Protocolo: 866286

FUNdaÇÃo casa da cULtUra de MaraBÁ
eXtrato ao coNtrato Nº 068/2022/FccM 

Processo administrativo Nº 21.154/2022-PMM, autuado na modali-
dade iNEXiGiBilidadE Nº 011/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para oS SErViÇoS dE coNSUlTo-
ria E aSSESSoria coNTáBil, No dESENVolViMENTo daS SEGUiNTES 
aTiVidadES: ElaBoraÇÃo da PrESTaÇÃo dE coNTaS JUNTo ao TriBU-
Nal dE coNTaS doS MUNicÍPioS; ElaBoraÇÃo doS dEMoNSTraTiVoS 
coNTáBEiS dE acordo coM a lEi 4320/64 E PcaSP; aPoio No PrEEN-
cHiMENTo dE SiSTEMaS dE iNforMaÇÕES coMPlEMENTarES E oBri-
GaTÓrioS; rElaTÓrio iNforMaTiZado dE acordo coM a lEi fEdE-
ral Nº 4320/64, lEi coMPlEMENTar 101/00 E oUTraS lEGiSlaÇÕES da 
SEcrETaria do TESoUro NacioNal, TriBUNal dE coNTaS da UNiÃo, 
TriBUNal dE coNTaS do ESTado, TriBUNal dE coNTaS  doS MUNicÍ-
PioS E oUTroS ÓrGÃoS; acoMPaNHaMENTo dE ProcESSo JUNTo aoS 
TriBUNaiS dE coNTaS; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio dE GESTÃo fiS-
cal; ElaBoraÇÃo do rElaTÓrio rESUMido dE EXEcUÇÃo orÇaMEN-
Taria; ElaBoraÇÃo daS MaTriZES dE SaldoS coNTáBEiS; BalaNÇo 
GEral coNSolidado aNUal; lEi orÇaMENTaria aNUal- loa; lEi dE 
dirETriZES orÇaMENTaria - ldo; PlaNo PlUriaNUal - PPa E dEMaiS 
SErViÇoS dE aSSESSoria E coNSUlToria coNTáBil, dENTrE oUTroS 
coNcErNENTES coM aS dEMaNdaS da GESTÃo MUNiciPal Na árEa dE 
coNTaBilidadE PÚBlica. Empresa: f. foGaÇa dE caSTro cia lTda, 
cNPJ Nº 05.679.396/0001-69; Valor em r$ 84.789,72 (oitenta e quatro 
mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), assina-
tura 14/10/2022 Vigência: 14/10/2023. Vanda régia américo Gomes, 
Presidente.

Protocolo: 866298

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 105/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 25.634/2022-PMM, Tipo: Menor Preço Por lote (oBTido 
PEla aPlicaÇÃo do Maior PErcENTUal dE dEScoNTo ofErTado. data 
do certame: 21/10/2022. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl do TiPo GaSoliNa coMUM, diESEl 
coMUM E diESEl S-10, Para aBaSTEciMENTo doS VEÍcUloS oficiaiS 
do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM, coM 
ParTiciPaÇÃo dE ÓrGÃoS E ENTidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE MaraBá - PMM. UaSG: 929648. o Serviço de Saneamento ambiental 
de Marabá - SSaM, determinou a SUSPENSÃo da abertura deste certame 
com fundamento no art.21 parágrafo 4 da lei 8.666/93 para Retificação do 
Edital. Marabá (Pa), 19/10/2022. FLediNaLdo oLiVeira LiMa - Pre-
goeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 866301

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 443-2022/cPL 

Beneficiário - R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita no 
cNPJ sob nº 07.984.683/0001-08, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 
04, 06, 07, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 perfazendo o valor total de r$ 
208.164,00 (duzentos e oito mil, cento e sessenta e quatro reais), aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇo Nº 444-2022/CPL, Beneficiário - PETTER UNIFORMES 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 16.996.110/0001-95, vencedora do item: 
09 perfazendo o valor total de r$ 10.521,00 (dez mil quinhentos e vinte 
e um reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 445-2022/CPL, Beneficiário 
- Placido E Placido lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.023.458/0001-21, 
vencedora do item: 18 perfazendo o valor total de r$ 6.480,00 (Seis mil 
quatrocentos e oitenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 446-2022/
CPL, Beneficiário - PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI inscrita no 
cNPJ sob nº 22.259.031/0001-02, vencedora dos itens: 05, 08 perfazendo 
o valor total de r$ 49.350,00 (Quarenta e nove mil trezentos e cinquenta 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 447-2022/CPL, Beneficiário - BRA-
Sil cENTral coMErcio dE ProdUToS E SErVicoS EirEli inscrita no 
cNPJ sob nº 27.477.776/0001-53, vencedora do item: 10 perfazendo o 
valor total de r$ 37.100,00 (Trinta e sete mil e cem reais), aTa dE rE-
GISTRO DE PREÇO Nº 448-2022/CPL, Beneficiário - S M S INDUSTRIA DE 
caMiSETaS lTda inscrita no cNPJ sob nº 27.966.490/0001-31, vencedora 
dos itens: 11, 12, 13, 15, 16 perfazendo o valor total de r$ 46.120,00 
(Quarenta e seis mil cento e vinte reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 
449-2022/CPL, Beneficiário - ELO CRIACOES TEXTIL LTDA inscrita no CNPJ 
sob nº 33.948.013/0001-46, vencedora dos itens: 14, 25 perfazendo o 
valor total de r$ 61.735,50 (Sessenta e um mil setecentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 450-2022/
CPL, Beneficiário - L P DO VALLE COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 37.981.565/0001-07, vencedora do item: 
19 perfazendo o valor total de r$ 46.750,00 (Quarenta e seis mil setecen-
tos e cinquenta reais). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. 
oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) nº 082-2022-cPl/PMM. Proces-
so licitatório nº 19.008/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE UNiforMES PadroNiZadoS E EQUiPaMENTo 
dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi), No iNTUiTo dE aTENdEr aoS ProfiS-
SioNaiS ViNcUladoS ao SErViÇo MÓVEl dE UrGÊNcia - SaMU E aoS 
aGENTES coMUNiTárioS dE SaÚdE - acS. Marabá 19/10/2022 - Monica 
Borchart Nicolau - secretaria Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 866302

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de retiFicaÇÃo
editaL de LicitaÇÃo

ModaLidade: LeiLÃo PÚBLico
tiPo: Maior LaNce

Processo adMiNistratiVo Nº 035/2022-seMUGeP 
LeiLÃo PÚBLico Nº 4/2022-001-PMNi. o MUNicÍPio de NoVa iPiXU-
Na, através da PreFeitUra, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 01.612.215/0001-
26, através da coMiSSÃo dE aliENaÇÃo dE BENS MÓVEiS - ModalidadE 
lEilÃo, torna público para conhecimento dos interessados que, a liciTaÇÃo PÚ-
Blica na modalidade lEilÃo PÚBlico, do tipo Maior laNcE Por loTE, para a 
venda de veículos, conforme relação emitida pela SEcrETaria MUNiciPal 
dE GESTÃo PÚBlica, no estado de conservação em que se encontram, 
conforme relacionado no anexo i desde Edital, sofrera rETificaÇÃo con-
forme abaixo relacionado.
da retiFicaÇÃo:
retiFica-se a cláusula “3.2.”, de modo a retirar a vedação de partici-
pação de pessoas físicas aos veículos da modalidade sucata, ampliando a 
competitividade neste item, gerando benefícios à administração.
reitera-se que mantém-se inalteradas as demais cláusulas do instru-
mento convocatório - vide Termo acostado nos autos do Processo. NoVa 
iPiXUNa - Pa, 19 de outubro de 2022. aderLaNde FerNaNdes, comis-
são de Leilão - Leiloeiro.

Protocolo: 866303
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 40/2022-srP 
objeto: registro de Preços Para aquisição de Materiais de Expediente, desti-
nados a atender as Necessidades das Secretarias E fundos da Prefeitura Mu-
nicipal de Novo Progresso Estado do Para. Tipo: Menor preço por item. data da 
abertura: 09/11/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e eXtrato de ata srP 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 30/2022-srP 

objeto: registro de Preços Para aquisição de Mobiliário Escolar, conforme 
Termo de compromisso - Plano de ações articuladas - Par nº 201900988-6 
e Termo de compromisso - Plano de ações articuladas - Par Nº 201900986-
6 Entre o fundo Nacional de desenvolvimento da Educação - fNdE e o 
Município de Novo Progresso/Pa, Para atender as Necessidades da Secre-
taria Municipal de Educação.Empresa Vencedora: Tecno 2000 industria e 
comercio ltda, inscrito no cNPJ sob o nº 21.306.287/0001-52, aTa SrP nº 
1410003/2022, com valor r$ 634.410,00 (seiscentos e trinta e quatro mil, 
quatrocentos e dez reais), de Vigência de 14/10/2022 até 14/10/2023.Em-
presa Vencedora:reispel ltda, inscrito no cNPJ sob o nº 42.199.488/0001-
78, aTa SrP nº 1410004/2022, com valor r$ 362.500,00 (trezentos e 
sessenta e dois mil e quinhentos reais), de Vigência de 14/10/2022 até 
14/10/2023. Homologo a licitação Na forma da lei Nº 8.666/93 Em 
14/10/2022. Gelson Luiz dill - Prefeito.

Protocolo: 866304

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

ato adMiNistratiVo  
PreGÃo eLetrÔNico nº 9/2022-00047 

objeto: “contratação de serviços especializados em transporte escolar, 
bem como contratação de serviços especializados em veículos diversos, 
para dá apoio aos Técnicos da Secretaria Municipal de Educação/departa-
mentos.” considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação 
de Cancelamento do processo supracitado através do oficio nº 591/2022. 
considerando que será elaborado um novo processo licitatório para o ob-
jeto em referência. considerando que a administração pública tem a possi-
bilidade de exercer sobre os seus atos o princípio da autotutela administra-
tiva, o que garante para si a possibilidade de rever seus atos em atenção 
à supremacia do interesse público. Desta forma, fica cancelado o processo 
PrEGÃo ElETrÔNico nº 9/2022-00047, o ato administrativo será publi-
cado nos mesmos meios de comunicação utilizados anteriormente. Parago-
minas/Pa, 14 de outubro de 2022. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro, 
Portaria 04/2022-GPP.

Protocolo: 866308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20220107. contratante: fundo 
de Manut. e desenv. do Ensino da Educ.Básica cNPJ 28.558.407/0001-
58. contratado: V S Serviços de locações Eireli cNPJ: 36.908.164/0001-
69. objeto do aditivo: Supressão da quantidade, acréscimo de valor de 
aproximadamente 12% do contrato, e a prorrogação de prazo do contrato 
original. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, 
nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 presente Termo ora aditado 
fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme solicitação 
da empresa e de acordo com a cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro do 
contrato original, a contar do dia 23/10/2022 e término em 20/04/2023e 
Supressão da quantidade, acréscimo de valor de aproximadamente 12% 
do contrato conforme autoriza o nos termo do art.65, i, ‘a’ c/c art. 57, § 
1º, i, da lei federal nº 8.666/93, Sendo assim o contrato que era de r$ 
1.477.464,93 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) apos a assinatura desse 
termo aditivo passará a ser de r$ 1.538.100,00 (um milhão quinhentos e 
trinta e oito mil e cem reais). ana Patricia Galucio de sousa - sec. de 
educação.

Protocolo: 866309

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico Nº 22/2022-PMsiP

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que re-
alizará licitação objetivando aquisição de material de limpeza e Higiene 
Hospitalar, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude do 
Municipio de Santa izabel do Pará; sessão pública: 01 de novembro de 
2022, às 10hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edital disponí-
vel: endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (uasg 455288) e 
tcm pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 866194

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNic. de 

iNFraestrUtUra-seMiNFra
eXtrato do coNtrato Nº 057/2022- seMiNFra

origem: concorrência Pública nº 006/2022 - SEMiNfra contratante: 
PMS/Secretaria Municipal de infraestrutura contratado: coNSTrUTora 
NorTE do TaPaJoS. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da Para a PaViMENTaÇÃo aSfálTica dE VáriaS ViaS No MUNicÍPio 
dE SaNTarÉM coM iMPlaNTaÇÃo dE MEio fio, calÇada E drENaGEM, 
coNforME TrEcHoS aNEXo, NESTa cidadE dE SaNTarÉM/Pa. Valor: r$ 
34.024.276,24 (trinta e quatro milhões, vinte e quatro mil, duzentos e se-
tenta e seis reais e vinte e quatro centavos). dotação orçamentária: con-
vênio nº 199/2022-SEdoP e da dotação orçamentária da PMS/SEMiNfra 
26.451.0010.1.011 - 4.4.90.51.00.00. Vigência do contrato: 14.10.2022 
a 14.06.2023. Prazo de Execução: 6 (seis) meses a contar da ordem de 
Serviço. ordenador de despesas: daniel Guimarães simões.

Protocolo: 866310

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de 
sÃo doMiNGos do caPiM

aViso de retiFicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNicoNº00067/2022

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna pú-
blico a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item 
realizada no dia 17/10/2022, PÁGINA 114, SEÇÃO 03, Diário Oficial Do 
Estado (ioEPa), que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BoTiJÕES E rEcarGa dE GáS, Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS aGrEGa-
doS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a data 
do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 31/10/2022 às 08:00 horas; leia-se: a data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 01/11/2022 
às 08:00 horas.

aViso de retiFicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNicoNº00068/2022

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna pú-
blico a retificação do processo Licitatório do Tipo Menor Preço por item rea-
lizada no dia 17/10/2022, PÁGINA 114, SEÇÃO 03, Diário Oficial Do Estado 
(ioEPa), que objetiva o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇao dE MaTEriaiS TEcNicoS dE USo EM SaUdE E corrElaToS, 
Para SUPriMENTo daS dEMaNdaS oriUNdaS doS SErViÇoS dE aTEN-
Çao PriMaria E HoSPiTalar, da rEdE MUNiciPal dE SaUdE dE Sao 
doMiNGoS do caPiM/Pa. onde se lê: a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 31/10/2022 às 
11:00 horas; leia-se: a data do recebimento e abertura das propostas e 
documentos de habilitação será no dia 01/11/2022 às 11:00 horas.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 866311



diário oficial Nº 35.156  133Quinta-feira, 20 DE OUTUBRO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicado no ioePa, do dia 18.10.2022, Pag. nº 34.153
No aviso de Licitação Pregão Eletrônico 9/2022-030. oNde se LÊ: data 
de abertura: 01.11.2022, LÊia-se: data de abertura: 03.11.2022. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 19 de outubro de 2022. Pregoeiro - adir car-
rafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 866312

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PPreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtratos de coNtratos 

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-019 
objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição de uma lancha em 
atendimento ás necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São 
Sebastião da Boa Vista/Pa. contratante: fundo Municipal Para Gestão da 
Movimentação dos recursos do fundeb, cNPJ nº 31.039.841/0001-36. 
coNtrato Nº 1810001-2022. d. f. ferreira comercio e Servicos ltda, 
cNPJ: 17.547.400/0001-14. Valor Total: r$ 195.000,00 (cento e noventa 
e cinco mil reais). Vigência do contrato: 18 de outubro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022. assinatura do contrato: 18 de outubro de 2022.

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-020 
objeto: aquisição de utensílios utilizados para o consumo de alimenta-
ção escolar (kit-escolar) em atendimento aos alunos matriculados na rede 
municipal de ensino do município de São Sebastião da Boa Vista/Pa. con-
tratante: fundo Municipal Para Gestão da Movimentação dos recursos do 
fundeb, cNPJ nº 31.039.841/0001-36. 
coNtrato Nº 1810001-2022. contratada: Maria francinete Tapajos Ei-
reli cNPJ: 34.741.666/0001-12. Valor Total: r$ 60.200,00 (sessenta mil e 
duzentos reais). Vigência de Todos os contratos: 18 de outubro de 2022 a 
31 de dezembro de 2022. assinatura do contrato: 18 de outubro de 2022.

Protocolo: 866313

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

retiFicaÇÃo
Na PUBLicaÇÃo do aViso de LicitaÇÃo, circULado No ioePa, 
Nº 35.153, Página 112, coluna 01, em 18 de oUTUBro de 2022, re-
tifica-se, onde se lê: “HM cirUrGica lTda, com o valor total de r$ 
4.149,75(Quatro Mil, cento e Quarenta e Nove reais e Setenta e cinco 
centavos), alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com o 
valor total de r$ 8.029,73(oito Mil, Vinte e Nove reais e Setenta e Três 
centavos).”, passa a se lê: “HM cirUrGica lTda, com o valor total de 
r$:5.749,75 (cinco mil setecentos e quarenta e nove reais setenta cinco 
centavos), alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, com o 
valor total de r$:8.011,40 (oito mil e onze reais e quarenta centavos) ”. 
Tucumã - Pa, 19 de oUTUBro de 2022. renata araújo de oliveira - se-
cretária Municipal de saúde.

Protocolo: 866317

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-003-FUNdeB

o Município de tUcUMÃ, através da FUNdo de MaNUteNÇÃo e de-
seNVoLViMeNto da edUcaÇÃo - FUNdeB, por intermédio da comis-
são de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 horas do dia 21 de 
novembro de 2022, na modalidade coNcorrÊNcia Nº 3/2022-003-fUN-
dEB, tipo menor preço - critério de julgamento MENor Valor GloBal 
cujo coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM oBraS E SErVi-
ÇoS dE ENGENHaria Para a rEcoNSTrUÇÃo da EMEi cHaPEUZiNHo 
VErMElHo. informações e retirada do edital na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço http://
geoobras.tcm.pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 19 de outubro de 2022. dÉBora 
de soUZa MartiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 866318

aViso de ratiFicaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo 

ModaLidade: disPeNsa de LicitaÇÃo 7/2022-028FMs 
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE fÓrMUlaS lácTEaS: coMPoS-
ToS aliMENTarES, adUlTo E iNfaNTil, coMPrEENdENdo, (coMPoSTo 
lácTEo, ZEro lacToSE-NiNHo ZEro lácToSE oU SiMilar-380G, lEiTE 
NiNHo forTificado iNTEGral oU SiMilar-400G, fÓrMUla iNfaNTil No-
VaMil ricE oU SiMilar-400G), dE TUcUMÃ-Pa. contratante: fUNdo MUNi-
ciPal dE SaÚdE-fMS: contratado: ZaNol E THoMaS lTda, no valor total de 
r$ 2.729,60(dois mil, Setecentos e Vinte e Nove reais e Sessenta centavos). 
Ratifico a Licitação amparada no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. TUcUMÃ - Pa, 19 de outubro de 2022. reNata de 
araÚJo oLiVeira - secretaria Municipal da saúde.

Protocolo: 866319
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2022-071-seMUts 

oBJeto: aquisição gerador de energia 100 KVa a óleo diesel, conforme 
especificações mínimas no TR; ABERTURA: 04/11/2022, às 09:00 horas. 
local P/ rETirada E iNforMaÇÕES dE TodoS oS PrEGÕES: o Edital 
estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, Erro! a referên-
cia 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, 19/10/2022. 
cleonice da silva soares - Pregoeira.

Protocolo: 866323

.

.

ParticULares
.

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que solicitou junto a Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMA/NP, as Licenças LP,LI e LO para extração e beneficiamento de 
minério de ouro  o Protocolo nº 1498/2022.

Protocolo: 866251

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que solicitou junto a Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMa/NP, a renovação da licença de operação (lo) nº 080/2020 
para extração e beneficiamento de minério de ouro para o protocolo 
nº1433/2022.

Protocolo: 866249

cooPeratiVa dos GariMPeiros de Moraes 
aLMeida e traNsGariMPeira -cooPertraNs 

cNPJ 27.339.736/0001-45 
Torna público que solicitou junto a Secretaria Municipal de Meio ambien-
te - SEMMA/NP, as Licenças LP,LI e LO para extração e beneficiamento de 
minério de ouro  o Protocolo nº 1308/2022.

Protocolo: 866247

LUcas steFaNeLLo Facco  
cPF soB N° 901.173.791-15 

Proprietário da FaZeNda estreLa i 
localizada no município de Ulianópolis, torna público que recebeu da SEM-
Ma/ Ulianópolis a l.a.r. sob n° 026/2022 para atividade agricultura e pe-
cuária.

Protocolo: 866241

NatascHa Maria Pedroso Facco  
cPF soB N° 017.427.882-97 

Proprietária da FaZeNda sosseGo 
localizada no município de Ulianópolis, torna público que recebeu da SEM-
Ma/ Ulianópolis a l.a.r. sob n° 028/2022 para atividade agricultura e pe-
cuária.

Protocolo: 866242

rosiLeNe soUsa crUZ  
cPF soB N° 292.557.912-49 

Proprietária da FaZeNda troVÃo 
localizada no município de Ulianópolis, torna público que recebeu da SEM-
Ma/ Ulianópolis a l.a.r. sob n° 027/2022 para atividade agricultura e pe-
cuária.

Protocolo: 866244
FaZeNda iraceMa 

siMoNe BUcHMaNN de oLiVeira LoUreiro 
cPF:009.767.327-77 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas lar para atividades de 
criação de bovinos e cultura de ciclo curto em Paragominas/Pa.

Protocolo: 866246
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..

eMPresariaL
.

HcP HosPitaL das cLÍNicas de ParaUaPeBas Ltda.
cNPJ nº 01.422.595/0001-36 - Nire 15200602406

13ª ALTERAÇÃO SOCIAL
Pelo presente instrumento particular: ULtra soM serViÇos MÉdi-
cos s.a., cNPJ nº 12.361.267/0001-93 (“Ultra Som” ou “Sociedade 
incorporadora”), neste ato, representada por seus diretores, Sr. Jorge fon-
toura Pinheiro Koren de lima, cPf nº 456.493.243-87, rG nº 90001006881 
SSP-cE, residente e domiciliado em São Paulo/SP ; Sr. Maurício fernandes 
Teixeira, cPf nº 077.594.077-18, rG nº 10191281-4 ifP-rJ, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP; e Sr. fábio luciano Gomes Selhorst, cPf nº 
157.518.698-50, rG nº 15172277 SSP-SP, residente e domiciliado em itu/
SP. Única sócia do HcP HoSPiTal daS clÍNicaS dE ParaUaPEBaS lTda., 
cNPJ nº 01.422.595/0001-36 (“Sociedade”). rESolVE alterar o contrato 
social da Sociedade, o que faz mediante as seguintes cláusulas e condi-
ções: 1. da iNcorPoraÇÃo da SociEdadE: 1.1. aprova-se, por meio 
deste instrumento, a proposta de incorporação da Sociedade pela sócia Ul-
tra Som, mediante a aprovação, sem quaisquer reservas ou restrições, dos 
termos contidos no “Protocolo de Incorporação e Justificação” (Protocolo e 
Justificação), o qual se encontra no Anexo I que acompanha este aditivo, 
na forma estabelecida pela lei, por meio dos quais as sociedades envolvi-
das estipularam as condições da operação. 1.2. Ratifica-se a contratação 
da aPSiS coNSUlToria E aValiaÇÕES lTda., cNPJ nº 08.681.365/0001-
30, crc/rJ nº 005112/o-9, com sede social no rio de Janeiro/rJ (“Em-
presa avaliadora”), representada pelo Sr. luiz Paulo cesar Silveira, cPf 
nº 886.681.937-91, rG nº 891001655, crc/rJ nº 1182263/P-0, indicada 
pelos administradores das sociedades envolvidas, responsável pela elabo-
ração do laudo de avaliação patrimonial desta Sociedade, conforme consig-
nado no anexo ii que acompanha este instrumento. 1.3. aprova-se o lau-
do de avaliação elaborado pela Empresa avaliadora com base no balanço 
patrimonial contábil específico, com data base de 31/03/2022, obtendo o 
seguinte valor patrimonial líquido: r$ 15.073.401,00, tendo sido o referido 
laudo arquivado pela Sociedade. 1.4. isto posto, aprova-se integralmente 
a proposta de incorporação da Sociedade pela Sociedade incorporadora, 
com a consequente extinção desta Sociedade, em observância aos termos 
estipulados no Protocolo e Justificação. 1.5. Por fim, ficam os administra-
dores desta Sociedade autorizados a praticar todos os atos necessários à 
implementação das deliberações aprovadas nesta ocasião, bem como, no 
que couber, nas deliberações aprovadas na assembleia Geral Extraordiná-
ria da Sociedade incorporadora, dentre outros atos conexos ao objeto da 
deliberação acima. E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as 
partes o presente instrumento particular, em via única. Parauapebas/Pa, 
01/06/2022. Sócia: UlTra SoM SErViÇoS MÉdicoS S.a. - Jorge fontoura 
Pinheiro Koren de lima - diretor Presidente, Maurício fernandes Teixeira - 
diretor Vice-Presidente financeiro, fábio luciano Gomes Selhorst - diretor 
Vice-Presidente de assuntos corporativos. Junta comercial do Estado do 
Pará. Certifico o Registro em 25/08/2022. Arquivamento 20000793578 de 
25/08/2022 Protocolo 224801651 de 01/08/2022.

Protocolo: 866260

carrocerias cearÁ Ltda 
cNPJ nº 07.872.628/0001-26 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa do Município de São Miguel do Guamá/Pa a licENÇa dE oPEra-
ÇÃo - lo Nº 049/2022, com validade até 15/09/2025, para a atividade de 
Beneficiamento de Madeira, requerida nos autos do Processo nº 059/2022.

Protocolo: 866266

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna 
público que requereu, em 29/09/2022 (Sob doc. SEMaS 2022/35246) 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/
Pa), solicitação de renovação da licença de instalação nº 3158/2021 para 
conclusão das obras de melhorias nas áreas do sistema de disposição de 
rejeitos ii Sr2 - rP1.

Protocolo: 866267

coMPortce oPerador PortUÁrio cesari Ltda 
cNPJ 00.288.078/0003-15 

localizada na rodovia Pa 483, Km 09, S/N, Vila do conde, Barcarena/Pa, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
desenvolvimento Econômico (SEMadE) a dispensa de licenciamento am-
biental (dla) Nº 101/2022, com validade até 29/09/2023, para a atividade 
de oPErador PorTUário.

Protocolo: 866269
  

editaL de coNVocaÇÃo Para eLeiÇÕes siNdicais
Pelo presente edital, faço saber que, no dia 12 de dezembro de 2022, 
no período das 08h00 às 17h00, na sede do siNdicato dos ser-
Vidores PÚBLicos do MUNÍciPio de iPiXUNa do ParÁ, cNPJ nº 
08.186.662/0001-68, localizada à rua José Bonifácio, nº 65, centro, cEP: 
68637-000, ipixuna do Pará- Pa, serão realizadas eleições da diretoria da 
entidade, com fulcro nos artigos  33, 34, 35 e §1º, §2º, §3º, §4º, §5º, 
§6º, §7º do estatuto deste Sindicato. Período de inscrição de chapa: 21, 
22 e 23 de outubro de 2022, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Período de 
impugnações de chapas inscritas: 24, 25 e 26 de outubro de 2022, das 8h 

às 12h e das 14h às 18h. o pedido de impugnação deve ser protocolado 
junto à comissão Eleitoral na sede do SSPMiPa. da apuração dos votos: 
ocorrerá no mesmo dia imediatamente o encerramento da votação, conforme 
regimento eleitoral. os documentos para  inscrição de chapa devem ser entre-
gues à comissão Eleitoral na sede do  SSPMiPa, conforme período e horário 
anteriormente indicado.

ipixuna do Pará, 20 de outubro de 2022
Mauro costa de aquino-Presidente

Protocolo: 866287

a empresa J J LaMiNados Ltda 
com o cNPJ nº 47.519.226/0001-67 

Sede na avenida dagostin, Nº 2452, Quadra 410 lote 01 Setor 14, Bairro Bela 
Vista, Novo Progresso/Pa, Torna público que retirou junto á SEMMa/NP a lo 
nº 098/2022 do Processo: 1404/2022, para suas atividade.

Protocolo: 866285

WG arMaZeNs Gerais Ltda/FerBeL arMaZÉNs Gerais 
cNPJ: 47.762.280/0001-39 

localizado a rodovia Pa 150, Vila aguas claras, cidade de Breu Branco/Pa, 
torna público que esta requerendo junto à SEMaSa-Breu Branco, a conces-
são da lP/li - licença Previa e de instalação para a atividade de armazém 
para Grãos/Cereais com Beneficiamento.

Protocolo: 866289

eMPresa ParaeNse de croMo dUro e 
HidrÁULica iNdUstriaL Ltda / Norte croMo 

cNPJ: 38.013.262/0001-63 
localizado a avenida Ef, 45, Bairro Jardim Marilucy, cidade de Tucuruí/Pa, 
torna publico que esta requerendo junto à SEMMa-Tucuruí, a concessão da 
lo - licença de operação para a atividade de Serviços de usinagem, solda, 
tratamento e revestimento em metais.

Protocolo: 866291

PrÓ saÚde - associaÇÃo BeNeFicieNte de assistÊNcia 
sociaL e HosPitaLar (NoMe FaNtasia: HosPitaL MaterNo 

iNFaNtiL de BarcareNa - HMiB dra. aNNa tUraN) 
cNPJ nº 24.232.886/0173-02 

Torna público que sob o protocolo n°2508/2022  requereu da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE E dESENVolViMENTo EcoNÔMico 
- SEMadE a renovação da lo N° 084/2021 para unidade de atendimento 
hospitalar de atendimento em pronto socorro e urgências, localizada no 
Município de Barcarena, Estado do Pará.

Protocolo: 866297

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 038/2022
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de tendas piramidais e materiais diversos para utili-
zação dos palcos e pórticos do SESi, em atendimento as necessidades do 
SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 07 de novembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 20 de outubro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 866295

Vr MiNeracao Ltda 
cNPJ Nº 26.587.197/0002-81 

e inscrição estadual Nº 15.858.338-8 
instalada no município de itaituba, do Estado do Pará., sito à rua Edivaldo 
Macedo nº 305 Bairro Bela Vista cEP 68180240 em itaituba - Pa, torna 
público que rEQUErEU da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS a licença de operação para a atividade de coMÉr-
cio aTacadiSTa dE EXTraÇÃo MiNEral, EXcETo coMBUSTÍVEiS SoB 
ProTocolo Nº 2022/0000037047 na data de 17/10/2022.

Protocolo: 866292

a traNsPortadora saNta rita Ltda 
cNPJ 37.308.456/0001-23 

localizada na av Teresina, nº 22, célio Miranda, cEP 68625440, Parago-
minas, torna público que solicitou a licença de operação da atividade de 
Transporte rodoviário de Produtos Perigosos, junto a Secretaria de Meio 
ambiente e Sustentabilidade SEMaS-Paragominas.

Protocolo: 866275

deLaNo GaBrieL FaZoLLo JUNior 
cPF n° 005.336.722-79 

Proprietário da cHÁcara saNta LUZia 
localizada no município de Tailândia - Pa, torna público que requereu junto 
à SEMaS a obtenção de licença de atividade rural (lar) para a atividade 
de cultura de ciclo longo e criação de bovinos.

Protocolo: 866273
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trr traNsPorte e coMÉrcio de coMBUstiVeis 
doM eLiseU Ltda (trr doM eLiseU) 

cNPJ: 08.267.784/0001-20 
Torna público que requereu a sua licença de operação a SEMaS/Pa (Se-
cretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará) para a 
atividade de terminal revendedor retalhista localizado na r adão Verissimo 
da Silva, S/N, liberdade em dom Eliseu-Pa.

Protocolo: 866271

iNstitUto de PreVidÊNcia sociaL dos serVidores 
PÚBLicos do MUNiciPio de MaraBÁ - iPaseMar

eXtrato coNtrato N° 008/2022 - iPaseMar
Processo de Tomada de Preço n° 055/2022 cEl/PMM - Processo licitatório 
nº 20.973/2022/PMM. objeto: PrESTaÇÃo coNTiNUada dE SErViÇoS 
rEMoToS dE aSSESSoria TÉcNica ESPEcialZada ao rPPS - rEGiME 
PrÓPrio dE PrEVidÊNcia Social, em atendimento às necessidades do 
instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Marabá - iPaSEMar. contratada: aBcPrEV Gestão e formação Previden-
ciária lTda, cNPJ n°: 16.778.036/0001-30. Valor Global: r$ 75.000,00 
(setenta e cinco mil reais). data de assinatura do contrato: 07/10/2022. 
Vigência: 06/10/2023. Nilvana Monteiro sampaio Ximenes - diretora 
Presidente do iPaseMar.

Protocolo: 866264

siNdicato dos estaBeLeciMeNtos 
ParticULares de eNsiNo do estado do ParÁ

editaL de coNVocaÇÃo
Fica convocada a assembleia Geral ordinária, para as Eleições regulamen-
tares 2023/2025, que serão realizadas no próximo dia 1 de dezembro de 2022, 
na Sede Social do Sindicato sito à Trav. d. romualdo de Seixas, nº 1618, Belém/
Pa. No horário das 10h00m às 18h00m. o prazo para registro de chapa, será 
de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação. a secretaria do Sindicato 
funcionará neste período das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 18h00m, 
onde estará pessoa habilitada para fornecer toda informação concernente ao 
processo eleitoral, todavia fornecerá cópia do regulamento eleitoral.

Belém,19 de outubro de 2022
Maria Beatriz Mandelert Padovani-Presidente

Protocolo: 866279

a cooPeratiVa sUsteNtaVeL 
de ProdUÇÃo MiNeraL - cooPMineral 

cNPJ 45.610.812/0001-97 
Torna público que convoca seus afiliados e demais interessados para dis-
cutir e apresentar as informações de abertura de filial no município de 
Manaus-aM, além de outras providências que se façam necessárias.

Protocolo: 866280

“MP eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios Ltda - MP FLorestaL 
inscrita no cNPJ 17.909.341/0004-20 

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a sua lar: licença para atividades rurais de 
bovinocultura e para manejo florestal, bem como AUAS: Autorização para 
supressão de vegetação primária, da fazenda oeiras, localizada na Mar-
gem direita do rio Parú, Zona rural do município de almeirim (Pa)”.

Protocolo: 866277

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
ata de reGistro de PreÇo Nº09/2022-cMM

a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProcES-
So Nº32/2022-cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE 
PrEÇo Nº13/2022-cPl/PPE/cMM, resolve registrar o preço da empresa 
aUGUSTUS iNforMáTica EirEli, no lote 01, nas quantidades estimadas, 
de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e na aTa de registro de Preço e em 
conformidade com a legislação vigente sobre a matéria.

eXtrato de coNtrato Nº03/2022-cMM
contratante: cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ. contratada: cLaro s/a 
- objeto: serviços de telefonia móvel, para atender a câmara Municipal de 
Marabá - Valor: r$ 232.764,00 - Período: 12 (doze) meses, a contar de 
01/02/2023 - data da assinatura: 18 de outubro de 2022. assinaturas: 
PEdro corrEa liMa e MaiK MYcHEl aQUiNo da crUZ.

eXtrato de coNtrato Nº04/2022-cMM
contratante: cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ. contratada: Gera-
Forte GrUPos Geradores Ltda - objeto: aquisição e instalação de 
gerador de energia - Valor: r$ 420.000,00 - Período: 12 (doze) meses, a 
contar da assinatura do contrato - data da assinatura: 18 de outubro de 
2022. assinaturas: PEdro corrEa liMa e dENaNcir filiPiN.

Marabá/Pa, 20 de outubro de 2022.
Pedro correa LiMa

Presidente da câmara Municipal de Marabá

Protocolo: 866282

M P Brito Pereira - Me/Madeireira PaU darco
cNPJ: nº 06.313728/0001-50 

Vem através deste torna público que rEcEBEU da SEMaS/Pa, a licENÇa 
dE oPEraÇÃo nº 13725/2022, atividade de SErraria em Santarém-Pa.

Protocolo: 866283

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 017/2022, 
cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viço de telefonia móvel empresarial e serviços de dados, para suprir as 
necessidades da câmara Municipal de castanhal, oriundo da dispensa de 
licitação nº 06/2022. data de assinatura: 13/10/2022; Partes: câmara 
Municipal de castanhal e a Telefônica Brasil S/a, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.111.372/0001-09. Valor total: r$ 20.958,00 (vinte mil, e novecentos 
e cinquenta e oito reais). Vigência: 13/10/2022 até 12/10/2023. sérgio 
Leal rodrigues - Presidente da câmara Municipal de castanhal.

Protocolo: 866300
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