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HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Valbetanio Barbosa Milhomem
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
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eXecUtiVo
.

..

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº  9.715, de 20 de oUtUBro de 2022
dispõe sobre o dia Estadual da conectividade no  Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º fica instituído o dia Estadual da conectividade, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 18 de novembro, no Estado do Pará. 
Parágrafo único. o dia Estadual da conectividade passa a integrar o 
calendário oficial de eventos do Estado do Pará.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 20 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.716, de 20 de oUtUBro de 2022
institui o dia Estadual da regularização fundiária, no âmbito do Estado 
do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º fica instituído o dia Estadual da regularização fundiária, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 8 de outubro, no âmbito do Estado do Pará. 
Parágrafo único. o dia Estadual da regularização fundiária passa a integrar 
o calendário oficial de datas e eventos do Estado do Pará.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 20 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.717, de 20 de oUtUBro de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto social, cultural, Educacional e Esportivo do Maguari (iscEEM).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o 
Estado do Pará, o instituto social, cultural, Educacional e Esportivo do 
Maguari, com sede no Município de ananindeua. 
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo atende a todas as 
exigências legais e gozará de todos os benefícios concedidos pela legislação 
vigente às entidades consideradas de utilidade pública.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 20 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.718, de 20 de oUtUBro de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
sindicato dos Produtores rurais de Paragominas.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Estado 
do Pará, o sindicato dos Produtores rurais de Paragominas, fundado em 
16 de março de 1997, pessoa jurídica de direito privado, entidade sindical 
sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro 
no Município de Paragominas. 
Parágrafo único. a entidade de que trata o caput deste artigo gozará 
de todos os benefícios concedidos pela legislação vigente às entidades 
consideradas de utilidade pública, em especial os constantes da lei 
Estadual nº 4.321/70.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 20 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 867712

.

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 1.419/2022-crG, de 20 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,

coNsidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/1345278,
rEsolvE:
i – conceder a servidora rosÂNGEla do socorro fErrEira cardo-
so, id. funcional n° 183598/1, ocupante do cargo de assistente adminis-
trativo, pertencente ao quadro de servidores efetivos desta casa civil da 
Governadoria do Estado, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período 
de 07/11/2022 a 05/01/2023, correspondente ao período aquisitivo de 
01/03/2006 a 28/02/2009.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 20 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 867303

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 1.421/2022 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo: o processo nº 2022/933616, de 25/07/2022.
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito 
do crGBa, serão efetivadas nos termos desta Portaria, onde deverá ser 
acompanhada a execução por servidor designado para fiscal de contrato 
e seu auxiliar.
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora soliENE da silva soUsa, ocupante do cargo de 
coordenador de área, matrícula funcional  nº 5892240/ 2, para a função 
de fiscal e saNdra MarilU caMarGo soarEs, ocupante do cargo de  
chefe de Gabinete, matrícula funcional nº 5939430/1, para suplente do 
Contrato nº 40/2022 – CCG/PA, firmado com a empresa S DA C SANTOS 
coMErcio E sErviÇos ltda, com vigência de 18/10/2022 a 17/10/2023, 
que tem como objeto o fornecimento de água mineral com o objetivo de 
atender as necessidades do centro regional do Baixo amazonas, a contar 
de 18/10/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria, 21 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 867373

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 1408/2022-crG, de 19/10/2022, 
PUBLicada No doe Nº. 35.156, de 20/10/2022.

onde se lê: i - no período de 19 a 20/10/2022.
ii - 1.½ (uma e meia) diárias .
Leia-se: : i - no dia 19/10/2022.
ii - ½ (meia) diária .
Belém-Pa, 21 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

errata da Portaria N° 1410/2022-crG, de 19/10/2022, 
PUBLicada No doe Nº. 35.156, de 20/10/2022.

onde se lê: i - no período de 19 a 20/10/2022.
ii - 1.½ (uma e meia) diárias .
Leia-se: : i - no dia 19/10/2022.
ii - ½ (meia) diária.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

errata da Portaria N° 1414/2022-crG, de 19/10/2022, 
PUBLicada No doe Nº. 35.156, de 20/10/2022.

onde se lê: i - no período de 19 a 20/10/2022.
ii - 1.½ (uma e meia) diárias .
Leia-se: : i - no dia 19/10/2022.
ii - ½ (meia) diária.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 867387

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.416/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
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coNsidEraNdo o processo n° 2022/1347185, de 19 de outubro de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municí-
pios de altaMira/ vitÓria do XiNGU/ Porto dE MoZ/Pa, no período de 
23 a 29/10/2022.

servidor objetivo
loUisE dE PaUla fErrEira dias da silva, matrícula funcional 
nº 5961420/1, cPf 021.967.422-10, cargo assistente técnico ii, 

lotada na secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda da secretaria Extraordinária de 
Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 6.½ (seis e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 20 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1417/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/1346202 de 19 de outubro de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de vitÓria do XiNGU/Pa, no período de 23 a 29/10/2022.

servidor objetivo
dEivid tEiXEira dos saNtos, matrícula funcional nº 

57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, 
lotado na secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da secretaria Extraordi-
nária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 6.½ (seis 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, 20 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 867227

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.420/2022 - crG, de 21 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o que dispõe  o  art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto nº. 1.462 de 12 de abril de 2021;
coNsidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/1356237, de 21/10/2022.
rEsolvE:
coNcEdEr 30 (triNta) dias de férias regulamentares, aos servidores 
abaixo relacionados.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5962563/1 aNtÔNio Marcos da silva olivEira 20/10/2021 a 19/10/2022 01/12/2022 a 
30/12/2022

5953471/1 Edivaldo da silva raiol 21/01/2021 a 20/01/2022 01/12/2022 a 
30/12/2022

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
 casa civil da GovErNadoria do Estado, 21 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 867418

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022- NL/cMG

a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro HEidEr da silva MartiNs, matrícula nº 57199676/4, co-
munica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
Objeto: Contratação de empresa especializada com a finalidade de FOR-
NEciMENto dE MatErias Para rEaliZaÇÃo dE MaNUtENÇÃo dE áGUa 
dE PisciNa, para atender as necessidades de abastecimento e consumo 
das Residências Oficiais do Governo do Estado do Pará, por um período de 
12 (doze) meses.
data da abertura: 04/11/2022;

Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
osMar viEira da costa JÚNior – cEl QoPM
cHEfE da casa Militar da GovErNadoria

Protocolo: 867337
eXtrato de Portaria Nº 1221/2022 – di/cMG, 

de 21 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 15 a 16/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); servidores/Mf: 1° tEN QoPM Márcio da cunha cardoso, 
4220585/2; 3° sGt PM Marcos alexandre Martins Pires, 54194761/2; 
cB PM fabricio luiz Matos Boução, 57222016/2; cB PM Jhemerson costa 
santos, 4219693/3; cB PM danylo christian Gonçalves da conceição, 
4218905/2. 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 1222/2022 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; 
Período: 21 a 25/10/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 
4,0 (pousada); servidores/Mf: tEN cEl QoPM Jorge fabrício dos santos, 
5788285/5. 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 1223/2022 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 20 a 25/10/2022; 
Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); servidor/Mf: 
caP QoaPM r/r Jonas alencar de sousa, 3359077/3. 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 1224/2022 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado; destino: capitão Poço/Pa; Período: 20 a 22/10/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); servidor/Mf: 3° 
sGt PM r/r claudionor Maria lobato, 5126070/3. 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 1225/2022 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: capitão Poço/Pa; 
Período: 20 a 22/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); servidores/Mf: 3° sGt PM Mário alesandro araujo ferreira, 
57199471/3; sd PM Williams de souza lopes, 6401954/2. 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 1226/2022 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 21 a 22/10/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidor/Mf: 
raimundo adjalme amorim da silva, 36730/1. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1227/2022 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; 
Período: 21 a 22/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); servidor/Mf: 2° sGt PM Klebson Modesto carvalho, 
5591767/1. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1228/2022 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado; destino: Peixe Boi/Pa; Período: 21 a 22/10/2022; 
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;

eXtrato de Portaria Nº 1229/2022 – di/cMG, 
de 21 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: rio de Janeiro/rJ 
e são Paulo/sP; Período: 18 a 21/10/2022; Quantidade de diárias: 4,0 
(alimentação) e 1,0 (pousada); servidor/Mf: MaJ QoPM rubens alan da 
costa Barros, 57198361/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa 
Júnior;

Protocolo: 867715
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 537/2022-PGe.G., de 21 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rEsolvE:
i – aUtoriZar, 20 (vinte) dias residual de férias ao Procurador, Jair 
sá Marocco, id. funcional nº 57199022/3, no período de 13.12.2022 a 
01.01.2023, referente ao período aquisitivo 2019/2020, concedido pela 
portaria nº 216/2022-PGE.G., de 05.05.2022, devendo responder pelo 
cargo de Procurador-chefe da Procuradoria da dívida ativa, o Procura-
dor do Estado, antonio Paulo Moraes das chagas, identidade funcional nº 
5402808/1.
ii – coNcEdEr, (10) dias de férias regulares ao Procurador do Estado, 
Jair sá Marocco, id. funcional nº 57199022/3, no período de 02.01 a 
11.01.2023, referente ao período aquisitivo 2020/2021, devendo respon-
der pelo cargo de Procurador-chefe da Procuradoria da dívida ativa, o 
Procurador do Estado, antonio Paulo Moraes das chagas, identidade fun-
cional nº 5402808/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867565
Portaria Nº 513/2022-PGe.G., 20 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rEsolvE:
dEsiGNar, a Procuradora do Estado June Judite soares lobato, id. fun-
cional nº 5859263/1, para responder pelo cargo de coordenador da Pro-
curadoria cível, trabalhista e administrativa – Pcta, por motivo de férias 
da titular, Maria Elisa Brito lopes, id. funcional nº 54196201/2, no período 
de 28.11 a 27.11.2022.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867644
Portaria Nº 536/2022-PGe.G., 21 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rEsolvE: coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias à servidora, renata de Na-
zareth oliveira de freitas almeida, id. funcional nº 5819440/3, no período 
de 12.12.2022 a 10.01.2023, 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: 867484

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 528/2022 – PGe. G.  
BeLÉM (Pa), 21 oUtUBro de 2022.

a ProcUradora-GEral do Estado, em exercício, no uso de suas atri-
buições legais
rEsolvE:
i - dEsiGNar, a servidora daNiEla silva salGado, assistente adminis-
trativo, matrícula nº 57215124/1, para acompanhar e fiscalizar o Contrato 
abaixo discriminado:
contrato nº 026/2022 – PGE e WdB EMPrEENdiMENtos iMoBiliários ltda.
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na CLÁUSULA DÉCIMA 
sEGUNda – da fiscaliZaÇÃo, do contrato.
iii – dEsiGNar como fiscal substituto o servidor WasHiNGtoN MatHEUs 
liMa cUNHa, assistente de Procuradoria-B, matrícula 57194042/1/1.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl
Procuradora-Geral do Estado, em exercício

Protocolo: 867529

errata
.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rEsolvE:
Publicar errata da Portaria nº 526/2022-PGe.G., de 20.10.2022, 
publicada no doe nº 35.158 de 21.10.2022.
onde se lê:
Período de 26.10 a 27.10.2022
Leia-se:
Período de 25.10 a 28.10.2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867671

coNtrato

PUBLicaÇÃo de eXtrato de coNtrato Nº: 026/2022-PGe
eXercÍcio: 2022

disPeNsa Nº: 006/2022 - PGe
data da assiNatUra: 21/10/2022
ViGÊNcia: 24/10/2022 a 24/10/2023
valor GloBal: o valor do aluguel mensal é de r$ 5.685,99 (cinco mil, 
seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), perfazendo o 
valor anual total de r$ 68.231,88 (sessenta e oito mil, duzentos e trinta e 
um reais e oitenta e oito centavos). o valor do condomínio estimado men-
sal é de r$ 2.279,98 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa 
e oito centavos), perfazendo o valor anual total de r$ 27.359,76 (vinte e 
sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos). 
o valor do iPtU/tlP estimado total é de r$ 11.463,06 (onze mil, quatro-
centos e sessenta e três reais e seis centavos). o valor estimado total do 
seguro incêndio é de r$ 916,35 (novecentos e dezesseis reais e trinta e 
cinco centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: funcional Programática:  
25101.03.122.1297.8338 - Elemento de despesa: 339039 – fonte: 0101
oBJEto: locação de imóvel situado no endereço setor de rádios e tv sul 
(srtvs) Qd 701, Bloco “o”, Edifício Novo centro Multiempresarial, salas 
números 401, 402, 403 e 404 em um total de 135, 89 m², e mais 6 (seis) 
vagas de garagem, números 189,197, 208, 209, 210 e 216 no primeiro 
subsolo da edificação, em um total de 72 m², Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 
70.340000, objetos das matrículas n° 162819 - sala 401, n° 162820 - sala 
402, n° 162821 - sala 403, n° 162822 - sala 404, n° 162457 - garagem 
189, n° 162465 - garagem 197, n° 162476 - garagem 208, n° 162477 ga-
ragem 209, n° 162478 garagem 210, n° 162487 garagem 216, do 1° ofício 
de registro de imóveis do distrito federal, para abrigar as instalações da 
Procuradoria-Geral do Estado (coordenação da Procuradoria setorial de 
Brasília)
coNtratada: WdB EMPrEENdiMENtos iMoBiliários ltda
cNPJ:  10.141.686/0001-94
ENdErEÇo: sHN, quadra 2, bloco f, nº 87, sala 1101, parte d, Edifício 
Executive Office Tower, Asa Norte, CEP: 70.702-906, Brasília/DF
ordENadora: aNa caroliNa loBo GlUcK PaUl, Procuradora-Geral Es-
tado do Pará, em exercício

Protocolo: 867518

diÁria
.

Portaria Nº 529/2022-PGe.G. 
BeLÉM, 20 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1345286;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 04 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, francisco Edson lopes da rocha, identidade funcio-
nal nº 5738342/1, para participar do evento: Xiv Jornadas Brasileiras de 
direito Processual, no período de 22.10 a 26.10.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rs
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867687
Portaria Nº 530/2022-PGe.G. 

BeLÉM, 20 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1345286;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, abelardo sérgio Bacelar da silva, identidade funcio-
nal nº 4000404/4, para participar do evento: Xiv Jornadas Brasileiras de 
direito Processual, no período de 23.10 a 26.10.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rs
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867693
Portaria Nº 531/2022-PGe.G. 

BeLÉM, 20 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1345286;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 04 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, luis felipe Knaip do amaral, identidade funcional nº 
5930958/1, para participar dos eventos: Xiv Jornadas Brasileiras de direi-
to Processual em Gramado e ii curso de combate à fraude e recuperação 
de créditos Públicos no rio de Janeiro, no período de 23.10 a 27.10.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Gramado/rs / rio de Janeiro/rJ
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867699
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FÉrias
.

Portaria Nº 532/2022-PGe.G., de 21 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rEsolvE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao Procurador do Estado, fabio 
Guy lucas Moreira, id. funcional nº 5819989/1, no período de 31.10 a 
29.11.2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867383

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
a PUBLicaÇÃo do eXtrato de coNtrato: Nº 015/2022-aGe.
Processo Nº 2022/1231477
data da assinatura: 21/10/2022
vigência: 21/10/2022 a 20/10/2024
valor Global Estimado: r$ 36.048,00
Modalidade de licitação: sEPlad/dGl/srP Nº 006/2021, ata de registro 
de Preços Nº 014/2022.
objeto:
o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica especiali-
zada na prestação de serviços de locaÇÃo dE vEÍcUlos aUtoMotorEs 
tErrEstrEs, sem motorista, para atender em todo território estadual, os 
órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme espe-
cificações e quantitativos estabelecidos no Item 2 - DO OBJETO no Termo 
de referência, anexo do Edital.
contratado: cs Brasil frotas s.a
cNPJ: 27.595.780/0001-16
Endereço: avenida saraiva, 400 - sala 08 - vila cintra.
cEP: 08.745-900 - Mogi das cruzes/sP.
orçamento:
Programa de trabalho: 04122129784090000
fonte de recurso: 0101006355
Natureza de despesa: 339033
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: servidores rosângela Pamplona ferreira, Matrícula Nº 
57209544/4;
substituto do fiscal do contrato: lucas Monfredo Pantoja, Matrícula Nº 
5956937/1.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JosÉ rUBENs BarrEiros lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 867310

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria aGe Nº 143/2022-GaB, de 21 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 2022/1361180.
rEsolvE:
i – conceder suprimento de fundos ao servidor rodolfo lima lira de Mo-
rais, matrícula n° 5958453/1, ocupante do cargo de assessor superior i, 
lotado nesta aGE;
ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 4.000,00 (quatro mil reais) e 
destina-se a atender despesas de pronto pagamento desta aGE;
iii – a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a classificação: 11108.04.122.1297-8409, 
conforme a natureza das despesas:
 – 3.33.90.30-96 - r$ 2.000,00-Material de consumo
– 3.33.90.39-96 - r$ 2.000,00-outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
iv – o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos: 60 (ses-
senta) dias a contar da data da emissão da ordem Bancária para aplicação 
e 15 (quinze) dias após o período de aplicação para prestação de contas.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 867657

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 265 de 20 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto Publicado no doE nº 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015.
coNsidEraNdo o que dispõe o parágrafo único do art. 86 da lei nº 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do Laudo Médico, firmado 
pelo médico devidamente inscrito no crM sob o nº 10.259 e Protocolo: 
2022/1345497.
rEsolvE:
coNcEdEr licença Maternidade, a servidora KaMila alMEida MEdoNÇa 
fErrEira, ocupante do cargo de odoNtoloGo, identidade funcional nº 
5953778/1, lotada no Polo ParáPaZ ParaUaPEBas, de acordo com o que 
dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em combinação com 
a Emenda constitucional  nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 
14/10/2022, 180 (cENto E oitENta) dias.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 867326

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 995/2022-daF/sePLad, 
de 21 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, 
de 25 de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 
2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1325086, de 14.10.2022.
r E s o l v E:
i – complementação de diárias concedidas mediante a Portaria Nº 
975/2022-daf/sEPlad de 17.10.2022 ao servidor alUiZio GUEdEs 
MiraNda id. funcional nº 55208131/1 ocupante do cargo de coordenador 
do Núcleo de comunicação, lotado na secretaria de Estado de Planejamento 
e administração, a viajar para santarém e itaituba/Pa, para tanto 
concedendo 06 (seis) diárias ao servidor referente ao período de 21 a 
27.10.2022.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 6 (seis) diárias ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 21 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867332
Portaria Nº 994/2022-daF/sePLad, 

de 21 de oUtUBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, 
de 25 de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 
2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1339099 de 18.10.2022,
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora Kleber augusto lara da costa id. 5946311/2 ocu-
pante do cargo de coordenador de apoio a Estação cidadania, a viajar para 
santarém e itaituba/Pa, no período 24.10 a 10.11.2022, para acompanhar 
a finalização das atividades nas instalações no prédio, orientações sobre 
o funcionamento da unidade na Estação cidadania no referido município, 
lotado na secretaria de Estado de Planejamento e administração, conforme 
solicitação de diárias.



8  diário oficial Nº 35.160 Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 17 e ½ (dezessete e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 21 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867196
Portaria Nº 986/2022-daF/sePLad, 

de 19 de oUtUBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, de 25 de 
Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1347079, de 19.10.2022.
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor ricardo NUNEs da silva id. funcional nº 
5112460/1 ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lotado na 
secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para itai-
tuba/Pa, no período de 24 a 27.10.2022, para assessorar a organização 
da cerimônia de inauguração da Estação cidadania no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 19 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867120
Portaria Nº 992/2022-daF/sePLad, 

de 20 de oUtUBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, 
de 25 de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 
2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1344533 de 19.10.2022,
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora Mônica amaral Piedade Marane id. 6403728/2 
ocupante do cargo de assessor técnico i, a viajar para santarém e itaitu-
ba/Pa, no período 24 a 27.10.2022, para visita técnica na Estação cida-
dania nos referidos municípios, lotada na secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração, conforme solicitação de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 20 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867121

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 993/2022-daF/sePLad, 
de 21 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, 
de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 
2022,
coNsidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1351149 de 
20/10/2022.
rEsolvE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares ao servidor 
daNiEl isaac BENtEs id. funcional nº 5960700/1, ocupante do cargo 
de coordenador, lo tado na coordenadoria de Planejamento e avaliação – 
cPav/dGf/sEPlad, no período de 26 de dezembro de 2022 a 23 de janeiro 
de 2023, referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2021 a 30 de 
junho de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 21 dE 
oUtUBro dE 2022.
Íris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867364

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL
cEdENtE: Estado do Pará
cEssioNária: aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do 
Pará – adEPará
oBJEto: a cessão de uso, a título gratuito, pelo cEdENtE, do imóvel de 
propriedade do Estado, situado na travessa Benjamim constant, s/nº, no 
município de Prainha, cadastrado no sistema do Patrimônio imobiliário do 
Estado – sisPat iMÓvEis sob o rPi nº 1690, medindo 111,80 m² de área 
construída e 492,38 m² de área de terreno, de acordo com a informação 
constante dos autos do Processo nº 2020/721865.
da fiNalidadE: a cessão de Uso ajustada por este instrumento tem por 
finalidade a utilização, pela CESSIONÁRIA, do bem referido na Cláusula 
anterior exclusivamente para funcionamento do Escritório de atendimento 
da adEPará, no município de Prainha.
das oBriGaÇÕEs da cEssioNária: as benfeitorias e melhoramentos 
feitos no imóvel a ele se incorporarão, passando a pertencer ao cEdENtE, 
sem que este fique obrigado a indenizar a CessionáriA e sem que assista a 
esta qualquer direito à retenção ou indenização no quando da restituição 
do bem ao cedente.
a cessionária assumirá, a partir da assinatura deste termo, todos os ÔNUs 
decorrentes da utilização do imóvel, tais como contas de água, luz e de-
mais tributos inerentes ao exercício de suas atividades.
A CessionáriA fica impedida de dar ao imóvel estadual cedido, no todo ou 
em parte, nova ou diferente destinação, sob pena de nulidade e reversão 
imediata do bem ao cEdENtE, independentemente de interpelação ou no-
tificação extrajudicial.
de igual modo, deve a cEssioNária manter o imóvel em perfeitas condi-
ções de uso, higiene e conservação, não podendo fazer nenhuma benfei-
toria, modificação ou reforma no imóvel ora cedido, sem prévio consenti-
mento da cEdENtE.
da rEstitUiÇÃo: a cEssioNária restituirá o bem em condições nor-
mais de uso, quando requerido pelo cedente, seja qual for o motivo do 
requerimento, inclusive o interesse público e a violação das cláusulas deste 
instrumento, garantida a responsabilização por todos os danos sofridos ao 
imóvel durante o período de vigência do instrumento, salvaguardando o 
desgaste natural de sua depreciação pelo tempo e utilização.
da rEscisÃo: o presente termo poderá ser rescindido pela cEdENtE em 
virtude do descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições nele pac-
tuadas, independentemente de ato especial, sem direito a cEssioNária 
a qualquer indenização, até mesmo por benfeitorias realizadas, bem como 
por ato unilateral dos signatários, mediante aviso Prévio daquele que se 
desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
data da assiNatUra: 18 de outubro de 2022.

Protocolo: 867301

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria 

(seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208
editaL Nº 151/seaP/sePLad, de 21 de oUtUBro de 2022
resULtado deFiNitiVo da 3ª etaPa: eXaMe MÉdico do 

caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice 
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad) 
e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária (sEaP), 
no uso de suas atribuições legais, em cumprimento às decisões judiciais 
proferidas nos autos dos Processos n° 0802920-78.2022.8.14.0000 e 
0802935-88.2022.8.14.0051, tornam público o Resultado Definitivo da 3ª 
Etapa: Exame Médico dos candidatos na condição sub judice, conforme a 
seguir especificado:
1. Do Resultado Definitivo da 3ª Etapa: Exame Médico dos 
candidatos na condição sub Judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaJarÁ

inscrição Nome Situação Exame 
Médico

10102 NaYaNY filGUEiras BEZErra da costa aPto

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – BaiXo aMaZoNas

inscrição Nome Situação Exame 
Médico

84409 doMiNGos dE alMEida aGUiar aPto

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022. 
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 867713
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N.° 203, de 21 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.
rEsolvE: designar a servidora Marcia cristiNa fraNco dE aNdradE, 
mat. Nº 751871/1, para substituir a servidora EliaNa Maria dos aNJos 
Batista, mat. Nº 5361311/2, sUPErvisor ii, nas atividades da agência 
de registros desta autarquia, durante seu período de férias.
Esta portaria entra em vigor, a partir de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente da ioEPa

Protocolo: 867485

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 013/2022/IOE
objeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa Es-
pecializada para o fornecimento de Monitoramento contínuo, suporte téc-
nico, Garantia e Manutenção de versões, atualizações e operação assistida 
para Firewalls UTM AKER, já instalado na Imprensa Oficial do Estado – IOE, 
pelo período de 12 (doze) meses.
observação: a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPrasNEt, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
Pras Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UasG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 10/11/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNtE do rEcUrso: 0261.00.000
NatUrEZa da dEsPEsa: 3390.40
ProGraMa dE traBalHo: 22.126.1508.8238
PlaNo iNtErNo: 412.000.8238c
ordenador: Moisés alves de souza

Protocolo: 867311

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 194 de 20 oUtUBro de 2022
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
rEsolvE:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados.

NoMe MatrÍcULa   PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo
coNcessiVo

aNtoNio lUcas dias 3150950/1 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

cHarlEs aMaral NUNEs 3150933/1 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

EdilBErto JosE dE fiGUEirEdo 
silva 5180201/1 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023

EdNa silvEira MiraNda 5177944/1 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

iGor crislY MartiNs Morais 5901843/2 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

Joao fErNaNdo dE JEsUs olivEira 5134501/1 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

JorGE saNta BriGida fErNaNdEs 5946466/2 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

JosE JUlio aNdradE coElHo 2009161/1 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

MoNica do socorro dE alMEida 
loBato 5417228/4 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

PaUlo rodriGUEs PiNto lEitE NEto 2009218/1 2021/2022 19/12/2022 a 17/01/2023

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

Protocolo: 867197

torNar seM eFeito
.

Portaria N.º 202 de 21 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.
rEsolvE:
tornar sem efeito a Portaria Nº 192 de 20 de outubro de 2022, publicada 
no doE nº 35.158 de 21.10.2022, protocolo 866494 que concedeu ao 
servidor, ricardo KlEBEr saNtos dE MENEZEs matrícula nº 5113504/1, 
ocupante da função de aUX. dE oPEraÇÕEs Gráficas a licença prêmio 
de 30 (trinta) dias, no período de 05/12/2022 à 03/01/2023 referente aos 
triênios de 15/01/2007 à 14/12/2010.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente.

Protocolo: 867353

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 797 de 20 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 disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/1316314 (PaE), de 
13/10/2022, que dispõe sobre licença Prêmio.
rEsolvE:
i – coNcEdEr à servidora Kelly Negrão lima, matrícula n° 57214698/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na coordenadoria 
de concessão de Benefícios, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 11/01/2023 a 09/02/2023, correspondentes ao triênio 2015/2018.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 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 797 de 20 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 disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/1316314 (PaE), de 
13/10/2022, que dispõe sobre licença Prêmio.
rEsolvE:
i – coNcEdEr à servidora Kelly Negrão lima, matrícula n° 57214698/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na coordenadoria 
de concessão de Benefícios, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 11/01/2023 a 09/02/2023, correspondentes ao triênio 2015/2018.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de outubro de 2022.
 iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 867150

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 799 de 21 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo, os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1328558 (PaE), de 17/10/2022;
rEsolvE:
i - coNcEdEr à servidora tereza cristina Pinto lobato, matrícula nº 
5899045/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, lotada no Núcleo 
de atenção Psicossocial, suprimento de fundos, no valor total de r$200,00 
(duzentos reais), para atender despesas correntes com deslocamento de 
passagem e locomoção em perímetro não urbano, o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor

1297 0261 339033 r$200,00
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ii – EstaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e, para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de outubro de 
2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 867334

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 800 de 21 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 
2022/1338830 (PaE), de 18/10/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor Newton fernando lopes da silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Marabá/PA, no período de 25/10/2022 a 26/10/2022, a fim de 
realizar visita técnica e supervisionar o andamento das reformas e adequa-
ções no polo do iGEPrEv, do referido município.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21de outubro de 
2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 801 de 21 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 
2022/1342961 (PaE), de 19/10/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar ao município 
de Marabá/PA, no período de 24/10/2022 a 28/10/2022, a fim de realizar 
a organização e os demais preparativos para a inauguração do polo do 
iGEPrEv, do referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de outubro de 
2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 867366

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 802 de 21 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 decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1306045 (PaE), de 11/10/2022, que dispõe sobre concessão de 
férias fracionadas de servidor.
rEsolvE:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
13/12/2022 a 23/12/2022 e 12/06/2023 a 30/06/2023, à servidora BiaN-
ca MacÊdo fErNaNdEs, matrícula n° 5952292/1, ocupante do cargo de 
técnico Previdenciário a, lotada coordenadoria de cadastro e Habilitação, 
referente ao período aquisitivo 13/12/2021 a 12/12/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de outubro de 
2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

 citaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/767304. Pelo presente edital citaMos ao senhor PaUlo 
dE tarso PiNto GodiNHo, cPf nº 228.379.142-15, para que compareça 
a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para: informar o indeferimento de 
seu requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, tendo 

em vista a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. informamos 
que o não comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do proces-
so por falta de manifestação.
Belém, 21 de outubro de 2022.
ordenador: ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - iGEPrEv

Protocolo: 867579

.

.

PeNsÃo
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret. 5.173 Ps Nº de 18 de oUtUBro de 2022

disPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENsÃo Por 
MortE - ProcEsso Nº 2022/448370.
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 do valor do benefício, em favor 
de PaUlo silva saNtos, concedido através da Portaria Ps nº 4.509 de 
06 de setembro de 2022, publicada no Diário Oficial nº 35.147 de 10 de 
outubro de 2022, resolve:
I - Retificar o item I da Portaria PS nº 4.509 de 06 de setembro de 2022, 
que concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico cons-
tante nos autos do processo nº 2022/448370, em favor de PaUlo silva 
saNtos, na condição de cônjuge da ex-segurada lUZia fErrEira dos 
saNtos, para corrigir o valor do benefício de pensão por morte de r$ 
1.212,00 (três mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) 
para r$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), permanecendo inaltera-
dos 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: 867603

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 233 de 21 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 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1325121.
rEsolvE:
 i. EXoNErar, a contar de 24 de outubro de 2022, de acordo com o art. 
6º, inciso ii, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, lUaN MatHEUs 
crUZ saNtos, mat. 5923310/3, do cargo em comissão de secretário de 
coordenação, código GEP-das-011.1, desta Escola de Governança Pública 
do Estado do Pará – EGPa.
ii. NoMEar, a contar de 24 de outubro de 2022, de acordo com o art. 6°, 
inciso ii, da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, vitor salEs caMi-
NHa, cpf 036.897.562-27, para exercer o cargo em comissão de secretário 
de coordenação, código GEP-das-011.1, desta Escola de Governança Pú-
blica do Estado do Pará – EGPa.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
WilsoN lUiZ alvEs fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 867372

oUtras MatÉrias
.

Nota tÉcNica 001 iNoVa serVidor 2022
altera o calendário de execução do Prêmio inova servidor e informa novas 
datas do Edital 001/2022 EGPa/NPvs de 07 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo:
a. a necessidade de adequações de rotinas administrativas;
b. As dificuldades de estratégias ampliadas de difusão do concurso;
c. Projeção de não alcance da meta do programa pelo número de inscritos 
até a presente data;
d. as atribuições previstas no item 9 do edital que competem ao comitê 
Gestor do concurso.
o Presidente do comitê Gestor decide:
art. 1º - o Presidente do comitê Gestor no uso de suas atribuições resolve 
alterar os PraZos mencionados no item 12 do referido Edital para:
“12. dos PraZos
12.1. as inscrições serão realizadas de período de 10 a 31 de outubro de 
2022.
12.2. o resultado da etapa de validação da inscrição prevista no item 5.1.2 
validação da inscrição, será divulgado até 03 de novembro de 2022.
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12.3. o resultado da etapa prevista no item 1.3.1 Etapa 1 – avaliação clas-
sificatória, será divulgado até 04 de novembro de 2022.
12.4. o resultado da etapa prevista no item 5.1.3.2 Etapa 2 - fase de ava-
liação final, será divulgado dia 09 de novembro de 2022.
12.5. a data da cerimônia de premiação será 09 de novembro de 2022.
12.6. a publicação de vencedores será feita até 15 de novembro de 2022.”
2º Publique-se esta nota técnica no doE.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2022.
lucílio otávio Nery da costa / coordenador do Núcleo de Programas de 
valorização do servidor - Presidente do comitê Gestor

Protocolo: 867582
Nota tÉcNica 001 caNta serVidor 2022

altera o calendário de execução do Prêmio Mostra dE MÚsica caNta 
sErvidor e informa novas datas do Edital 002/2022 EGPa/NPvs de 07 
de outubro de 2022.
coNsidEraNdo:
a. a necessidade de adequações de rotinas administrativas;
b. As dificuldades de estratégias ampliadas de difusão do concurso;
c. Projeção de não alcance da meta do programa pelo número de inscritos 
até a presente data;
d. as atribuições previstas no artigo 27 do edital que competem ao comitê 
Gestor do o Presidente do comitê Gestor decide:
art. 1º - o Presidente do comitê Gestor no uso de suas atribuições resolve 
alterar os PraZos mencionados no artigo 8º do referido Edital para:
“art. 8º - o período das inscrições será de 10 de outubro a 11 de novembro 
de 2022, obedecendo às seguintes regras:
art. 2º - será publicado o novo local e data da finalíssima de acordo com 
os resultados administrativas deste comitê.
art. 3º - Publique-se esta nota técnica no doE.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2022.
lucílio otávio Nery da costa
coordenador do Núcleo de Programas de valorização do servidor - Presi-
dente do comitê Gestor

Protocolo: 867558

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 2267 de 14 de oUtUBro de 2022

iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/10/2022, do gozo 
das férias do servidor EdilsoN doUrado carNEiro, Motorista, id func 
nº 5143691/1, lotado na cEcoMt de itinga, concedidas pela Portaria 
Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 08/09/2022, 
referente ao exercício de 01/08/2021 a 31/07/2022, as quais ficam 
autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2280 de 17 de oUtUBro de 2022
aUtoriZar, 27 (vinte e sete) dias de gozo de férias ao servidor EdUardo 
aNtoNio Bastos saNtos, id func nº 5619742/1, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, lotado na cErat de Belém, para serem usufruídas no 
período de 01/11/2022 a 27/11/2022, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 22/03/2018 a 21/03/2019, pela Portaria Nº 
390 de 17/04/2019, publicada no doE n° 33.858 de 23/04/2019.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2281 de 17 de oUtUBro de 2022
aUtoriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias a servidora MartHa 
Maria dos saNtos BarrEira, id func nº 452769/1, assistente 
administrativo, lotada na cEEat de Grandes contribuintes, para serem 
usufruídas no período de 24/10/2022 a 21/11/2022, em virtude da 
interrupção das férias referente ao exercício de 14/03/2019 a 13/03/2020, 
pela Portaria Nº 558 de 29/03/2021, publicada no doE n° 34.548 de 
12/04/2021.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2294 de 18 de NoVeMBro de 2022
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de férias, referentes ao 2° período, à servidora 
MaricElMa soarEs dos saNtos GUtiErrEZ, id func nº 5519780/1, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada na cErat de Belém, para se-
rem usufruídas no período de 17/10/2022 a 05/11/2022 referentes ao 
exercício de 06/08/2020 a 05/08/2021.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 867297
Portaria Nº 2293 de 18 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor loUrival dE Barros 
BarBalHo JUNior, i.f. nº 5186676/2, ocupante do cargo/função de au-
ditor fiscal de receitas Estaduais/secretário adjunto do tesouro de Esta-

do da fazenda, lotado no Gabinete do secretário adjunto do tesouro de 
Estado da fazenda, para serem usufruídas no período de 24/10/2022 a 
22/11/2022, referentes ao exercício de 01/10/2021 a 30/09/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 867221
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 591 de 19 de NoVeMBro de 2022
coNcEdEr à servidora dalciNEtE PaMPloNa MartiNs, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5128218/1, lotada na cEcoMt de carajás, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 02/11/2022 a 31/12/2022, 
correspondentes ao triênio de 11/05/1999 a 10/05/2002
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 867257
Portaria Nº 2.318 de 20 de oUtUBro de 2022.

a dirEtora dE adMiNistraÇÃo em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº 862, de 21/12/2021, publicada no 
d.o.E. 34.808 de 23/12/2021,
r E s o l v E:
 art. 1º dEsiGNar a servidora, BrENda MoNtEiro BatalHa, técnica em 
Gestão de Obras Públicas, com Identificação Funcional nº 518556660/2, 
e o servidor sérgio augusto Pinheiro franco de sá, Gerente fazendário, 
Matrícula n°5924754/3, ambos lotados na célula de Gestão de recursos 
de Materiais - cGrM, para atuarem respectivamente como fiscal e fiscal 
Substituto na fiscalização do 3º TAC ao Contrato nº 100/2021/SEFA, fir-
mado entre a sEcrEtaria dE Estado da faZENda/sEfa e o Empresa 
Mais Brasil coNstrUtora EirElli, onde tem por objeto a reforma ge-
ral do prédio da dívida ativa, localizado no Órgão central da sEfa, situado 
na avenida visconde de souza franco, nº 110, Bairro: reduto, Belém/Pa, 
cEP: 66.053-000.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração em exercício

Protocolo: 867258

errata
.

errata coNtrato adMiNistratiVo: 59/2020/seFa.
MatÉria PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº 34.390 

de 29/10/2020, soB o NÚMero do ProtocoLo: 595169
origem: inexigibilidade de licitação nº 09/2020/sEfa
objeto: o presente contrato tem por objeto prestação de serviços de su-
porte técnico, atualização e garantia Hewlett Packard Enterprise - HPE
contratada: HEWlEtt PacKard Brasil ltda, inscrita sob o cNPJ/Mf nº 
61.797.924/0002-36.
oNde se LÊ:
vigência: 23/10/2020 a 23/10/2022.
Leia-se:
vigência: 27/10/2020 a 27/10/2022.

Protocolo: 867701
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

errata da Portaria Nº 2181 de 03 de oUtUBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.147, de 11/10/2022.

servidora: silvia Maria PriNtEs GoMEs da silvEira.
onde se lê: período de 18.10.2022 à 22.10.2022.
agora leia – se: período de 08.11.2022 à 12.11.2022.

errata da Portaria Nº 2192 de 04 de oUtUBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.147, de 11/10/2022.

servidora: EdNa coNstaNcia GoMEs da rocHa Estacio.
onde se lê: período de 19.10.2022 à 21.10.2022.
agora leia – se: período de 09.11.2022 à 12.11.2022.

errata da Portaria Nº 2215 de 06 de oUtUBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.147, de 11/10/2022.

servidora: JaQUEliNE dos saNtos rodriGUEs.
onde se lê: período de 19.10.2022 à 21.10.2022.
agora leia – se: período de 09.11.2022 à 12.11.2022.

Protocolo: 867420

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato do acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 06/2022
Partes: secretaria de Estado da fazenda - sEfa e o Município de floresta 
do araguaia.
objeto: o presente acordo de cooperação técnica e institucional entre os 
partícipes, com a implantação de sistema de apoio logístico do MUNicÍPio 
para melhorar o atendimento do serviço de emissão de Nota fiscal avulsa 
Eletrônica -Nfa a da sEfa, por pessoas físicas e jurídicas estabelecidas no 
Município, para as situações previstas nos incisos i,ii,iii,v e vi do art.346 
do ricMs aprovado pelo decreto nº 4.676, de 2001.
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
foro: Belém – Pará
data da assinatura: 11/10/2022
ordenador responsável: rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior

Protocolo: 867435
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2348, 21 de oUtUBro de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 
de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1354488-Escola 
faZENdária-EfaZ
rEsolvE:
coNcEdEr o servidor rUi GUilHErME PErEira da costa, cargo assisten-
te fazendário, Matricula n°5052629/2, portadora do cPf nº 7100388287, 
suprimento de fundos no valor total de r$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.128.1508.8887 - caPacitaÇÃo dE aGENtEs PÚBlicos
33.90.30 - MatErial dE coNsUMo: 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da Escola fa-
ZENdária-EfaZ, não subordinada ao processo normal de aplicação, refe-
rente ao mês de oUtUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  
em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 867658
Portaria Nº2327, 21 de oUtUBro de 2022

o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/1343097 -rEsolvE:
coNcEdEr a servidora fraNciMErE tEiXEira da silva MEllo, cargo 
assistente administrativo, Matricula nº3250288/1, portadora do cPf nº 
260.408.752.91, suprimento de fundos no valor total de r$ 1.000,00 
(hum mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GEstÃo faZENdária
33.90.30 - MatErial dE coNsUMo:  1.000,00 (hum mil reais)
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cErat-BE-
lÉM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de oUtUBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 867200

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da Fa-
ZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº  2319 de 20 de outubro de 2022 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor JosÉ riBaMar NasciMENto saNtos, nº 0591532101, 
fiscal -a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  
itiNGa,  objetivo de realizar atividade itinerante, no período de 20.10.2022 
à 21.10.2022, no trecho itinga - rondon do Pará - itinga.
Portaria N.º 2317 de 20 de outubro de 2022 autorizar 12 e 1/2  di-
árias ao servidor fraNcisco GoMEs PErEira, nº 0553942001, aNalista 
faZENdário - B - iii, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM 
traNs. do  araGUaia, objetivo de desempenhar atividades administra-
tivas na UEcoMt Bela vista, no período de 19.10.2022 à 31.10.2022, no 
trecho Barreira de campo - Bela vista - Barreira do campo.
Portaria Nº 2315 de 20 de outubro de 2022 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor JorGE saNtos da costa, nº 0324923901,  tEcNico, 
coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  itiNGa, 
objetivo de realizar itinerante, no período de 20.10.2022 à 21.10.2022, no 
trecho itinga - rodon do Pará - itinga.
Portaria N.º 2316 de 20 de outubro de 2022 autorizar 10 e 1/2  diá-
rias ao servidor lUiZ fEliPE soUZa fErrEira da rocHa, nº 0591523401, 
fiscal -a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  
ITINGA, objetivo de especificação do projeto e-transito a dti, no período de 
19.10.2022 à 29.10.2022, no trecho itinga - Belém - itinga.
Portaria Nº  2338 de 21 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  diárias 
ao servidora EUstalia liGia rEis dE soUZa PEssoa, nº 0515184801, 
assistENtE adMiNistrativo, coordENaÇÃo EXEc. EsPEcial dE adM.
triB. do iPva E itcd, objetivo de dar suporte administrativo à equipe de 
fiscalização durante operação, no período de 23.10.2022 à 30.10.2022, 
no trecho Belém - Marabá - Palestina do Pará - são Geraldo do araguaia 
- Marabá - Belém.
Portaria Nº  2339 de 21 de outubro de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidor daNiEl GENtil rodriGUEZ cal, nº 0591479301, 
fiscal -a, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNtrolE dE MErc.trÂNsito 
DE VILA DO CONDE, objetivo de participar de operação de fiscalização 
de mercadorias em trânsito, no período de 23.10.2022 à 27.10.2022, no 
trecho Belém - Marabá - Palestina do Pará - são Geraldo do araguaia - 
Marabá - Belém.

Portaria Nº 2340 de 21 de outubro de 2022 autorizar 5 e 1/2  
diárias a servidora lUcia dE fatiMa BoZi, nº 0510624901, fiscal -c, 
UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNtrolE dE MErc.trÂNsito da GraNdE 
BELÉM,  objetivo de participar de operação de fiscalização de mercadorias 
em trânsito, no período de 23.10.2022 à 28.10.2022, no trecho Belém - 
Marabá - Palestina do Pará - são Geraldo do araguaia - Marabá - Belém.
Portaria Nº  2341 de 21 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  
diárias a servidora rosaNa MilBratH cardoso, nº 5520936501, fiscal 
-a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE caraJás, 
objetivo de participar de operação de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, no período de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho Marabá - 
Palestina do Pará - são Geraldo do araguaia - Marabá.
Portaria Nº  2342 de 21 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  diárias 
ao servidor clEYtoN iGlEia corrEa dos saNtos, nº 5520884701, 
fiscal -a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do 
GURUPI, objetivo de participar de operação de fiscalização de mercadorias 
em trânsito, no período de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho Gurupi - 
Xinguara - santana do araguaia - santa Maria das Barreira - conceição 
do araguaia - Gurupi.
Portaria Nº 2343 de 21 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  
diárias ao servidor MatHEUs Matos Passos liMa, nº 5520933401, 
fiscal -a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE 
CARAJÁS, objetivo de participar de operação de fiscalização de mercadorias 
em trânsito, no período de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho Marabá - 
Palestina do Pará - são Geraldo do araguaia - Marabá.
Portaria Nº 2344 de 21 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  
diárias ao servidor GilBErto osaMU YaMaMoto, nº 0513247901, 
fiscal -c, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias 
EM TRÂNSITO, objetivo de participar de operação de fiscalização de 
mercadorias em trânsito, no período de 23.10.2022 à 30.10.2022, no 
trecho Belém - Marabá - Palestina do Pará - são Geraldo do araguaia - 
Marabá - Belém.
Portaria Nº 2345 de 21 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  diárias 
ao servidor victor raNGEl silva, nº 5520900801, fiscal -a, coord. 
EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  araGUaia, objetivo 
de participar de operação de fiscalização de mercadorias em trânsito, no 
período de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho conceição do araguaia - 
santa Maria das Barreira - santana do araguaia - Xinguara - conceição 
do araguaia.
Portaria Nº 2346 de 21 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  diárias 
ao servidor Joao GoMEs da crUZ filHo, nº 0324856901, Motorista, 
coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias EM 
TRÂNSITO, objetivo de conduzir viatura oficial com servidores, no período 
de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho Belém - Xinguara - santana do 
araguaia - santa Maria das Barreiras - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº  2347 de 21 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  
diárias a servidora alfrEdiNa dE MiraNda tEiXEira, nº 0003316201, 
assistENtE faZENdário - B - iv, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE 
coNtrolE dE MErcadorias EM trÂNsito, objetivo de dar suporte 
administrativo à equipe de fiscalização durante  operação, no período 
de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho Belém - Xinguara - santana do 
araguaia - santa Maria das Barreiras - conceição do araguaia - Belém.

Protocolo: 867238

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

aViso de JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo
Processo adMNistratiVo eLetrÔNico Nº 2021/1329544

toMada de PreÇos Nº 001/2022/seFa
oBJEto: rEforMa GEral da coordENaÇÃo EXEcUtiva rEGioNal da 
adMiNistraÇÃo triBUtária dE ParaGoMiNas – cErat ParaGoMiNas
rEcorrENtE: tEM cordEro coMÉrcio E sErviÇo dE coNstrUÇÃo ltda
rEcorrida: cactUs coNstrUÇÕEs iNdÚstria E iNcorPoraÇÕEs ltda
a secretaria de Estado da fazenda - sEfa, por meio de sua diretoria de 
administração, torna público para conhecimento dos licitantes partici-
pantes do Processo licitatório em epígrafe que conheceu, porém, negou 
provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa recorren-
te, acima identificada, com fundamento nos arts. 3º, caput, e 41 da lei 
8.666/1993.
o inteiro teor da presente decisão encontra-se acessível no endereço ele-
trônico: http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações) e http://www.com-
praspara.pa.gov.br e a nota técnica em http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações).
informações adicionais através do e-mail isaias.mota@sefa.pa.gov.br.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
 lourdes terezinha lima Garcez da costa
 diretora de administração - em exercício

Protocolo: 867703

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria N.º202201001195 de 21/10/2022 - Proc N.º 

002022730007411/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: adeilson costa Pereira – cPf: 015.188.632-64
Marca: i/fiat croNos PrEc 1.3at tipo: Pas/automóvel
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Portaria N.º202201001197 de 21/10/2022 - Proc N.º 
002022730004955/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: cosme lobato cordeiro – cPf: 307.753.022-87
Marca: toYota/Yaris sa Xs15 aUtoMatico tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001199 de 21/10/2022 - Proc N.º 
002022730007434/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: Jorge luis amancio Pinheiro – cPf: 429.429.342-04
Marca: fiat/PUlsE Mt drivE 1.3 flEX. tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001201 de 21/10/2022 - Proc N.º 
002022730007418/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: adriano Paixao da cruz – cPf: 856.365.682-15
Marca: toYota/ccross XrE 20 flEX aUtoMatico tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204006003, de 21/10/2022 - Proc N.º 

2022730007436/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: americo tourinho samico – cPf: 061.607.352-68
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB174822

Portaria N.º202204006005, de 21/10/2022 - Proc N.º 
2022730007440/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: claucimar de castro Bezerra – cPf: 379.716.702-49
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19627MG2279352

Portaria N.º202204006007, de 21/10/2022 - Proc N.º 
2022730007430/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: abenatal de souza Junior – cPf: 256.568.722-20
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZXlP070995

Portaria N.º202204006009, de 21/10/2022 - Proc N.º 
2022730007487/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose carlos de souza dias – cPf: 939.016.402-82
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs sENsE cvt/Pas/automovel/94dfcaP15NB124773

Protocolo: 867380
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a secretaria Geral torna pública a data de julgamento dos recursos abaixo, 
a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
sEGUNda cÂMara PErMaNENtE dE JUlGaMENto
Em 28/10/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19892, aiNf nº 
182022510000012-5, contribuinte valE s/a insc. Estadual nº. 15098182-
1, advogada: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/Pa-32753-a,
Em 28/10/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19894, aiNf nº 
182022510000011-7, contribuinte valE s/a insc. Estadual nº. 15098182-
1, advogada: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/Pa-32753-a,
Em 28/10/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19896, aiNf nº 
182022510000010-9, contribuinte valE s/a insc. Estadual nº. 15098182-
1, advogada: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/Pa-32753-a,
Em 28/10/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19756, aiNf nº 
182021510000193-0, contribuinte valE s/a insc. Estadual nº. 15280486-
2, advogada: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/Pa-32753-a,
Em 28/10/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19754, aiNf nº 
182021510000192-2, contribuinte valE s/a insc. Estadual nº. 15232595-
6, advogada: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/Pa-32753-a,
Em 28/10/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19752, aiNf nº 
182021510000148-5, contribuinte valE s/a insc. Estadual nº. 15098182-
1, advogada: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/Pa-32753-a,

Protocolo: 867493

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata
PreGÃo eLetrÔNico N° 016/2022

o BaNPará s/a leva ao conhecimento de todos os interessados, a seguinte 
errata à licitação em epígrafe:
• No Objeto do edital,
onde lê-se:
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 a coNtrataÇÃo dE EMPrE-
sa atUaNtE Na árEa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para a aQUisi-
ÇÃo dE solUÇÃo dE softWarE dE virtUaliZaÇÃo (licENciaMENto 
PErPÉtUo) E rEsPEctivo GErENciaMENto, Para sUstENtaÇÃo dE 
aMBiENtE virtUal dE dEsKtoPs (vdi) rEMotos E forNEciMENto dE 
tHiN cliENts, iNclUiNdo sUPortE E GaraNtia, coNforME EsPEcifi-
caÇÕEs tÉcNicas E fUNcioNais coNtidas a sEGUir, PElo PraZo dE 
EXEcUÇÃo dE 03 (trÊs aNos), rENovávEl Na forMa da lEGislaÇÃo 
VIGENTE, conforme especificações e condições exigidas no edital e demais 
anexos.
Leia-se:
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 a coNtrataÇÃo dE EMPrE-
sa atUaNtE Na árEa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para a aQUisi-
ÇÃo dE solUÇÃo dE softWarE dE virtUaliZaÇÃo (licENciaMENto 
sUBscriÇÃo) E rEsPEctivo GErENciaMENto, Para sUstENtaÇÃo dE 
aMBiENtE virtUal dE dEsKtoPs (vdi) rEMotos E forNEciMENto dE 
tHiN cliENts, iNclUiNdo sUPortE E GaraNtia, coNforME EsPEcifi-
caÇÕEs tÉcNicas E fUNcioNais coNtidas a sEGUir, PElo PraZo dE 
EXEcUÇÃo dE 03 (trÊs aNos), rENovávEl Na forMa da lEGislaÇÃo 
VIGENTE, conforme especificações e condições exigidas no edital e demais 
anexos.
• No subitem 1.1 do Edital,
onde lê-se:
oBJEto: constitui objeto da presente licitação a coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa atUaNtE Na árEa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para a 
aQUisiÇÃo dE solUÇÃo dE softWarE dE virtUaliZaÇÃo (licENcia-
MENto PErPÉtUo) E rEsPEctivo GErENciaMENto, Para sUstENta-
ÇÃo dE aMBiENtE virtUal dE dEsKtoPs (vdi) rEMotos E forNEci-
MENto dE tHiN cliENts, iNclUiNdo sUPortE E GaraNtia, coNforME 
EsPEcificaÇÕEs tÉcNicas E fUNcioNais coNtidas a sEGUir, PElo 
PraZo dE EXEcUÇÃo dE 03 (trÊs aNos), rENovávEl Na forMa da 
LEGISLAÇÃO VIGENTE, conforme especificações, exigências e condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos.
Leia-se:
oBJEto: constitui objeto da presente licitação a coNtrataÇÃo dE EMPrE-
sa atUaNtE Na árEa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para a aQUisi-
ÇÃo dE solUÇÃo dE softWarE dE virtUaliZaÇÃo (licENciaMENto 
sUBscriÇÃo) E rEsPEctivo GErENciaMENto, Para sUstENtaÇÃo dE 
aMBiENtE virtUal dE dEsKtoPs (vdi) rEMotos E forNEciMENto dE 
tHiN cliENts, iNclUiNdo sUPortE E GaraNtia, coNforME EsPEcifi-
caÇÕEs tÉcNicas E fUNcioNais coNtidas a sEGUir, PElo PraZo dE 
EXEcUÇÃo dE 03 (trÊs aNos), rENovávEl Na forMa da lEGislaÇÃo 
VIGENTE, conforme especificações, exigências e condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos.
• Na CLÁUSULA PRIMEIRA - Minuta do Instrumento de Contrato, anexo III 
do Edital,
onde lê-se:
o presente contrato tem como objeto a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa atU-
aNtE Na árEa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para a aQUisiÇÃo dE 
solUÇÃo dE softWarE dE virtUaliZaÇÃo (licENciaMENto PErPÉ-
tUo) E rEsPEctivo GErENciaMENto, Para sUstENtaÇÃo dE aMBiEN-
tE virtUal dE dEsKtoPs (vdi) rEMotos E forNEciMENto dE tHiN 
cliENts, iNclUiNdo sUPortE E GaraNtia, coNforME EsPEcifica-
ÇÕEs tÉcNicas E fUNcioNais coNtidas a sEGUir, PElo PraZo dE 
EXEcUÇÃo dE 03 (trÊs aNos), rENovávEl Na forMa da lEGislaÇÃo 
VIGENTE, conforme especificações, exigências e condições estabelecidas 
no edital e seus anexos.
Leia-se:
o presente contrato tem como objeto a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
atUaNtE Na árEa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo Para a aQUisi-
ÇÃo dE solUÇÃo dE softWarE dE virtUaliZaÇÃo (licENciaMENto 
sUBscriÇÃo) E rEsPEctivo GErENciaMENto, Para sUstENtaÇÃo dE 
aMBiENtE virtUal dE dEsKtoPs (vdi) rEMotos E forNEciMENto dE 
tHiN cliENts, iNclUiNdo sUPortE E GaraNtia, coNforME EsPEcifi-
caÇÕEs tÉcNicas E fUNcioNais coNtidas a sEGUir, PElo PraZo dE 
EXEcUÇÃo dE 03 (trÊs aNos), rENovávEl Na forMa da lEGislaÇÃo 
VIGENTE, conforme especificações, exigências e condições estabelecidas 
no edital e seus anexos.
• No subitem 3.1 da CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS - Minuta do Instru-
mento de contrato, anexo iii do Edital,
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onde lê-se:
o prazo de vigência desta contratação é 36 (trinta e seis) meses, renová-
vel na forma da legislação vigente, para o gerenciamento de virtualização 
para sustentação de ambiente de virtualização de desktops (vdi) remotos, 
incluindo suporte e garantia, conforme especificações técnicas e funcionais 
contidas neste termo de referência. o software de virtualização terá licen-
ciamento perpétuo.
Leia-se:
o prazo de vigência desta contratação é 36 (trinta e seis) meses, renová-
vel na forma da legislação vigente, para o gerenciamento de virtualização 
para sustentação de ambiente de virtualização de desktops (vdi) remotos, 
incluindo suporte e garantia, conforme especificações técnicas e funcionais 
contidas neste termo de referência.
• No subitem 2. ESCOPO/OBJETO - Minuta do Instrumento de Contrato, 
anexo iii do Edital,
onde lê-se:
Esta cláusula de processamento de dados se aplica exclusivamente ao pro-
cessamento de dados pessoais que está sujeito à lei Geral de Proteção 
de dados (lGPd) entre as partes, durante a vigência do contrato para 
aquisição de solução de software de virtualização (licenciamento perpé-
tuo) e respectivo gerenciamento, para sustentação de ambiente virtual de 
desktops (vdi) remotos e fornecimento de thin clients, incluindo suporte 
e garantia.
Leia-se:
Esta cláusula de processamento de dados se aplica exclusivamente ao pro-
cessamento de dados pessoais que está sujeito à lei Geral de Proteção 
de dados (lGPd) entre as partes, durante a vigência do contrato para 
aquisição de solução de software de virtualização (licenciamento subscri-
ção) e respectivo gerenciamento, para sustentação de ambiente virtual de 
desktops (vdi) remotos e fornecimento de thin clients, incluindo suporte 
e garantia.
as demais disposições permanecem inalteradas.
alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 867519

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 124/2012
terMo aditiVo Nº: 01

objeto do contrato: locação de um bem imóvel urbano, localizado na ave-
nida Nagib Mutran, nº 382, Bairro: Cidade Nova, Marabá/PA, para fins de 
instalação e funcionamento de unidade bancária do Banpará, intitulada 
agência Marabá cidade Nova.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação, nos termos do art. 24, 
inciso X da lei federal Nº 8.666/93.
data de assinatura do aditivo: 17.10.2022
vigência do aditivo: 19.10.2022 a 18.10.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência contratual, alteração do Índice 
de reajuste e inclusão de cláusula de tratamento de dados Pessoais.
fundamento legal do aditivo: art. 62, §3º, i da lei nº 8.333/93 c/c art. 
3º da lei 8.245/1991
valor Mensal do aluguel: r$-14.695,30 (quatorze mil, seiscentos e noven-
ta e cinco reais e trinta centavos)
contratado: José Brito de almeida filho.
Endereço:  rua Noberto de Melo, nº 1267 Bairro: velha Marabá
cEP: 68500-050  Marabá/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor admi-
nistrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 867327
coNtrato Nº: 091/2012
terMo aditiVo Nº: 01

objeto do contrato: locação de um bem imóvel urbano, localizado na av. 
Brasil, Lote nº 05, Quadra 37, Bairro Centro, Redenção/PA, para fins de 
instalação e funcionamento de unidade bancária do Banpará, intitulada 
agência redenção.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação, nos termos do art. 24, 
inciso X da lei federal Nº 8.666/93.
data de assinatura do aditivo: 14.10.2022
vigência do aditivo: 17.10.2022 a 16.10.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência contratual e inclusão de cláu-
sula de tratamento de dados Pessoais.
fundamento legal do aditivo: art. 62, §3º, i da lei nº 8.333/93 c/c art. 
3º da lei 8.245/1991.
valor Mensal do aluguel: r$ 27.800,54 (vinte e sete mil e oitocentos reais 
e cinquenta e quatro centavos)
contratado: JcH coNstrUtora ltda. – EPP.
Endereço:  av. intendente Norberto lima, s/N Bairro: Jardim Petrópolis
cEP: 68.540-000  conceição do araguaia/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor admi-
nistrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 867316

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 923 de 20 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 e,
coNsidEraNdo o teor do Processo nº 2022/1337141.
r E s o l v E:
rEvoGar, os efeitos na Portaria Nº 050 de 26/01/2021, publicada no 
doE nº 34.475 de 29/01/2021, que cedeu à fUNdaÇÃo saNta casa dE 
MisEricÓrdia do Pará, a servidora Marcia Maria dUartE MaciEl, 
matrícula nº 54183816/2, cargo MEdico, lotada no HosPital rEGioNal 
– aBElardo saNtos.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
20.10.2022.
roMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 867619
Portaria Nº 975 de 20 de oUtUBro de 2022

 o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo 2020/155493 
e processos conexos;
coNsidEraNdo a solicitação no ofício nº 109/2022 de 20 de outubro de 
2022, a qual solicita a publicação da portaria de prorrogação para que se 
concluam as investigações referentes ao supramencionado;
rEsolvE:
• I - DETERMINAR a continuidade dos trabalhos relativos a SINDICÂNCIA 
adMiNistrativa, a qual apura o eventual prestação de serviço sem co-
bertura contratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 
5.810/1994.
• II - Prorrogar o prazo de validade da Comissão de Sindicância Especial 
por mais 30 (trinta) dias;
• III - Correção da designação da Presidência da Comissão mencionada na 
Portaria Nº 891 de 19 de setembro de 2022, publicado no doE 35.122 
de 21 de setembro de 2022. onde se ler odivaldo viana tavares, leia-se: 
sílvia regina silva Pinto, de modo sanar a regular tramitação do processo;
• IV - Deliberar que a Comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
• V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 20 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 867266
Portaria Nº 976 de 21 de JULHo de 2022

o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2022/67982;
coNsidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 110/2022/cPs/Nc/sEsPa de 
20 de outubro de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de pror-
rogação, para que se concluam as investigações referentes ao supramen-
cionado;
rEsolvE:
• I - DETERMINAR a continuidade dos trabalhos relativos à SINDICÂNCIA 
adMiNistrativa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
• II - Prorrogar o prazo de validade da Comissão Especial por mais 30 
(trinta) dias;
• III - Deliberar que a Comissão Especial de sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
• IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 20 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 867274
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Portaria Nº 0924 de 20 de oUtUBro de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1345694.
r E s o l v E:
I - CESSAR, a Função Gratificada, padrão FG-3, do servidor lotado no 1º 
cENtro rEGioNal dE saÚdE, conforme relacionado abaixo.

MatrÍcULa NoMe Portaria QUe coN-
cedeU a FG NoMeNcLatUra da FG

57191092/1 cláUdio JosÉ dE araÚJo rocHa 0480/2019; doE Nº 
33.894 dE 12/06/2019. sEcrEtário

II - DESIGNAR, para exercer Função Gratificada, padrão FG-3, a servidora 
lotada no 1º cENtro rEGioNal dE saÚdE, conforme relacionada abaixo.

MatrÍcULa NoMe NoMeNcLatUra da FG
5166551/1 rosEMarY dE olivEira GoMEs sEcrEtário

PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa, EM 
20.10.2022.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 867226
Portaria Nº 974 de 20 de oUtUBro de 2022

o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo 2019/463180 
e processos conexos;
coNsidEraNdo a solicitação no ofício nº 108/2022 de 20 de outubro de 
2022, a qual solicita a publicação da portaria de prorrogação para que se 
concluam as investigações referentes ao supramencionado;
rEsolvE:
• I - DETERMINAR a continuidade dos trabalhos relativos a SINDICÂNCIA 
adMiNistrativa, a qual apura o eventual prestação de serviço sem co-
bertura contratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 
5.810/1994.
• II - Prorrogar o prazo de validade da Comissão de Sindicância Especial 
por mais 30 (trinta) dias;
• III - Deliberar que a Comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
• IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 20 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 867263
Portaria N° 1259 de 20 de oUtUBro de 2022

o diretor de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1327768.
rEsolvE:
torNar sEM EfEito, a Portaria Nº 1254 de 17/10/2022, publicada no 
doE nº 35.155 de 19/10/2022, a qual lotou o servidor JEfErsoN NErY 
MoNtEiro torrEs, matrícula nº 5955735/3.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 
20.10.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE.

Protocolo: 867130
Portaria N° 0925 de 20 de oUtUBro de 2022

o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1134285.
rEsolvE:
aUtoriZar, o afastamento da servidora aNGElY rossaNa MartiNs Pi-
NHo, matrícula nº 54189427/1, lotada na UNidadE dE rEfErÊNcia Es-
PEcialiZada - PrEsidENtE varGas, para participar do “XliX congresso 
Brasileiro de alergia e imunologia”, ofertado pela associação Brasileira de 
alergia e imunologia – asBai, no período de 18/11/2022 a 20/11/2022, a 
ser realizado na cidade de são Paulo - sP.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
20.10.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.

Protocolo: 867131

LiceNÇa MaterNidade

Portaria Nº 1.333 de 21 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. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 1844;
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora valdiZa MariNHo rocHa, id. funcional nº 
73504254/1, ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, lo tada no 9º 
centro regional de saúde - santarém, 180 (cento e oitenta) dias de licença 
à maternidade, no período de 05 de outubro de 2022 a 02 de abril de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05 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 21/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.334 de 21 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. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 5403;
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora carlENa soUZa PElais, id. funcional nº 
5959506/2, ocupante do cargo de Psicólogo, lo tada no 13º centro regional 
de saúde - cametá, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, 
no período de 20 de setembro de 2022 a 18 de março de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 20 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 21/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 867280

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde

Portaria coLetiVa Nº 1.336 
de 21 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 relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5333733/3 aBNoM lidUiNo do carMo MarQUEs 
MENdEs

tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

24/03/2022 a 
25/03/2022

23/2022 – 
25/04/2022

57207998/1 carMEM vErGoliNo GoNcalvEs tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

17/05/2022 a 
17/05/2022

37/2022 – 
15/06/2022

57191581/2 EliENE dE carvalHo olivEira tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

07/03/2022 a 
11/03/2022

259/2022 – 
26/04/2022

57207345/1 EliZaNGEla dE soUsa GoNcalvEs 
lEal

aGENtE dE coNtro-
lE dE ENdEMias

23/06/2022 a 
07/07/2022

430/2022 – 
30/06/2022

54186088/2 lEoNicE tElEs caMiNHa dos saNtos MaQUEiro 29/05/2022 a 
12/07/2022

3184136 – 
27/06/2022

57191646/2 lEidE aNNE Matos Mafra tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

07/06/2022 a 
20/06/2022

397/2022 – 
15/06/2022

5897365/1 lUciaNa airEs rosa dE liMa assistENtE social 20/06/2022 a 
04/07/2022

410/2022 – 
23/06/2022

5118026/1 Maria cElEstE coNcEicao PiNHo aGENtE dE saÚdE 17/06/2022 a 
26/06/2022

418/2022 – 
27/06/2022

54186086/3 Maria valdENi costa dos saNtos MaQUEiro 10/06/2022 a 
29/07/2022

3184132 – 
27/06/2022

57205432/2 NilMa do carMo crUZ NUtricioNista 20/06/2022 a 
06/07/2022

38/2022 – 
20/06/2022

57233227/1 WirlEN arNaUd GoNcalvEs aGENtE dE artEs 
Praticas

24/05/2022 a 
27/05/2022

30/2022 – 
26/05/2022

57196860/2 salEtiEl JEroNiMo da crUZ aGENtE dE artEs 
Praticas

28/04/2022 a 
03/06/2022

3184108/2022 – 
23/05/2022

54184702/2 valdiNEia fErrEira costa tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

09/06/2022 a 
06/09/2022

1865/2022 – 
28/06/2022

57191022/1 valEria dE PaUla MaciEl PaNtoJa ENfErMEiro 29/04/2022 a 
30/06/2022

29/2022 – 
26/05/2022

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 21/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
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Portaria coLetiVa Nº 1.337 
de 21 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, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

54183526/2 HElENita BorGEs riBEiro ENfErMEiro 23/06/2022 a 
19/12/2022

3184127 – 
20/06/2022

5897529/1 JosE diviNo dos saNtos aGENtE adMiNis-
trativo

17/05/2022 a 
25/06/2022

3184112/2022 – 
30/05/2022

5901804/1 liliaN Mota dE olivEira tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

25/06/2022 a 
30/06/2022

416/2022 – 
27/06/2022

5266475/2 olivaldo JosE araGao valENtE aGENtE adMiNis-
trativo

02/05/2022 a 
18/07/2022

25/2022 – 
18/05/2022

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 21/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 867480

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

11º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 075 de 21 de oUtUBro de 2022

a dirEtora do 11º cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria No 1.650/2020- 
CCG de 06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 
06/08/2020.
coNsidEraNdo o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013 que dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entida-
des do Poder Executivo do Estado do Pará.
rEsolvE:
o 1º – dEsiGNar a servidora ana raquel santos Miranda – cargo: En-
fermeira – Matricula nº 54191375-1 para atuar como fiscal do contrato 
01/2022 - Processo nº 2022/482472 - cotação Eletrônica nº 004/2022
o Empresa: EMPrEsa lais MartiNs da coNcEiÇÃo
cNPJ: nº 35.110.221/0001-05
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para locaÇÃo dE 05 
de locaÇÃo dE ElEtrodoMÉsticos (frEEZEr HoriZoNtal 500 litros)
valor GloBal: r$ 17.594,16
viGÊNcia: 05/10/2022 a 05/04/2023
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
se as disposições em contrário.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marabá (Pa), 21 de outubro de 2022.
irlândia da silva Galvão
diretora do 11º crs/sEsPa.

Protocolo: 867385

.

.

errata
.

errata de Portaria PUBLicada No doe 35.142 
de 05/10/2022

Portaria N.º 831 de 03 de oUtUBro de 2022.
oNde se LÊ: arts. 178, iv e 190, ii da lei 5.810/94-rJU
Leia-se: arts. 177, incisos i e vi; 178, incisos iv e Xvii; 190, ii, da 
lei 5.810/94-rJU e,
oNde se LÊ: no período de 01 a 31 de agosto/2020 totalizando 31 (trin-
ta e um dias), conforme consta dos autos do Processo administrativo nº 
2020/371108.
Leia-se: no período de 01/04/2020 a 31/07/2020, entrando na situa-
ção de aEc (aguardando exercício de cargo) a partir do dia 01/08/2020 
a 14/06/2021, conforme consta dos autos do Processo administrativo nº 
2020/371108.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 867509
errata de PUBLicaÇÃo da Portaria 281 de 20/10/2022.

ProtocoLo Nº 867067 – PUBLicada No 
doe Nº 35.158 de 21/10/2022

oNde se LÊ: ... e os autos do Processo n° 2019/589501.
Leia-se: ... e os autos do Processo n° 2022/868712.

Protocolo: 867136

aViso de LicitaÇÃo
.

  aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 076/sesPa/2022

a secretaria de Estado de saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por itEM”, conforme abaixo:
oBJEto: registro de Preços para eventual e futura aquisição de seringas 
e agulhas, pelo período de 12 (doze) meses. para garantir a continuidade 
das ações de vacinação contra o sarampo para encerramento do surto no 
estado/país a partir dos 6 meses de idade; vacinação contra covid19 para 
crianças de 3 a 11 anos, adolescentes de 11 a 17 anos, adultos e idosos; 
continuidade da vacinação de rotina - primeiro trimestre de 2023; campa-
nha nacional de vacinação contra influenza a partir dos 6 meses de idade a 
idosos - previsão para março/2023; vacinação antirrábica de cães e gatos 
em 2023.
data da aBErtUra: 07/11/2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UasG: 925856
dotação orçamentária: 908302 / 908881
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0301 / 0149 / 0349
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), 24 de outubro de 2022.
JovEliNa Maria soUsa Matos
PrEGoEira/cPl/sEsPa

Protocolo: 866609

FÉrias
.

Portaria N° 1.338 de 21 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
729019/1 WaltEr JosÉ da silva 13.06.2001 a 12.06.2002 16.01.2023 a 14.02.2023

 
oBs: coNforME ParEcEr JUridico coNstaNtE No ProcEsso Nº 
2022/832772
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 21.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria N° 1.339 de 21 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

57198253/1 MitHia tallia laUriENE aMaral 
da lUZ 26.05.2017 a 25.05.2018 15.12.2022 a 13.01.2023

 
oBs: coNforME ParEcEr JUridico coNstaNtE No ProcEsso Nº 
2022/673269
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 21.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria N° 1.340 de 21 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

5160685/1 Haroldo GoMEs dE soUZa 02.07.2009 a 01.07.2010 01.12.2022 a 30.12.2022
 

 
oBs: coNforME ParEcEr JUridico coNstaNtE No ProcEsso Nº 
2022/714970
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 21.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 867640



diário oficial Nº 35.160  17Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

Portaria coLetiVa N.º 1.182 
de 28 de oUrUBro de 2022/dGtes/sesPa

a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/
dGtEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
Portaria Nº. 039/ 03.04.96,
r E s o l v E:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta sEsPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de dEZEMBro/2022.

MatriciLa serVidores eXercicio Periodo de GoZo
5213843-2 adalia MiraNda Batista da costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54189828-2 adElia Maria dos saNtos cardoso olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57173690-4 adElso aParEcido PEdroZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54192342-1 adENiltoN Batista vEiGa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5166748-1 adMir dos saNtos sErra JUNior 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5906384-1 adNaM cHaGas da silva 2020/2021 12/12/2022 a 31/12/2022
5946604-1 adriaNa dE soUsa lisBoa 2021/2022 01/12/2022 a 15/12/2022
57210072-1 adriaNa PErEira Baia 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5923738-2 adriaNo alBUQUErQUE corrEa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5913463-1 adriENE carol dE soUZa PErEira dE Paiva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5955766-1 alBENir dias da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5901198-1 alciNEi dos saNtos alMEida 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194488-1 alcioNE PENa fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54189023-1 alEssaNdra soarEs alHadEf 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
57195791-1 aliNE cristiNNE saNtos olivEira 2021/2022 02/12/2022 a 31/12/2022
54191545-1 aliNE isis saNtos da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191247-1 aliNE Maria dE MENdoNca daNtas 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

83011-1 alMir da foNsEca MariNHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206441-1 alMira PErEira da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5917840-2 alZito avEliNo varGENs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57208396-1 aMaNda saMPaio dE Matos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
108510-1 aMBroZia corrEa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54181683-2 aMElia BElisa MoUtiNHo da PoNtE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54193793-1 aMilcar castro dos saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
3157210-1 aNa carMEN ataidE siQUEira 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
5956787-2 aNa caroliNE triNdadE GoNcalvEs 2021/2022 26/12/2022 a 24/01/2022
55589790-1 aNa cristiNa da silva BEZErra 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57192572-1 aNa do socorro PoNtEs dos saNtos 2021/2022 03/12/2022 a 01/01/2023

83852-1 aNa iacY BarBalHo soarEs JUrEMa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5076994-1 aNa lUcia caldas da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57234213-1 aNa lUcia crUZ loPEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57205622-1 aNa lUcia dE PaUla GaMa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5091500-1 aNa Maria Batista MartiNs 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
5099617-1 aNa Maria EstUMaNo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5148235-1 aNa Maria GoNcalvEs do NasciMENto 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
5266041-2 aNa Maria soUZa dE assis 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54182670-2 aNa PaUla BorGEs PErEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5898477-1 aNa PaUla da silva fErrEira 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
5897473-1 aNa PaUla dE soUZa crUZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5154391-2 aNa rosa dE sa PiNHEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57195344-2 aNa rosa PEiXoto MENdoNca 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5150728-1 aNalEa MENEZEs GoMEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57194543-1 aNalicE da triNdadE costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5961815-1 aNdErsoN fraNcisco Baia PirEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194041-1 aNdrE Elias dE MENdoNca MElUl 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57207684-1 aNdrEa carrEra fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57205636-1 aNdrEa HElENa MartiNs aMaral 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5895957-1 aNdrEa lEitE dE alENcar salGado 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5891540-1 aNdrEa lidicE do NasciMENto soUZa 
QUEiroZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5650038-2 aNdrEa raBElo da costa Maia 13/12/2021 a 
12/06/2022 12/12/2022 a 31/12/2022

57193959-1 aNdrEa riBEiro PErEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194589-1 aNdrEia GoMEs PErEira 2020/2021 15/12/2022 a 13/01/2023
54192770-1 aNdrEY aNtHoNY caldas tEiXEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
8002126-1 aNfriZio fErNaNdEs NEto 2021/2022 01/12/2022 a 15/12/2022
5793629-1 aNGElica MoUrao sEaBra 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5189306-1 aNiss aBiNadEr 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
57234395-1 aNtENildo silva BENto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
73504326-1 aNtoNia laUrido PaZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5182735-1 aNtoNia soUsa silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5900988-1 aNtoNio da silva rodriGUEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5917571-3 aNtoNio fraNciovaNE fErrEira dE farias 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

91944-1 aNtoNio JUvENal MoraEs dE cristo 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57205081-1 aNtoNio Marcos da silva saraiva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206552-1 aNtoNio PaUlo silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5149851-1 aNtoNio silvEstrE aUGUsto carvallo viaNa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5088992-1 aNtoNio valENtE fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5446422-2 aracoEli PErEira MEsQUita 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54182311-2 arlENE raYol do NasciMENto PortilHo 2020/2021 17/12/2022 a 31/12/2022
73504327-1 arMaNdo NaZarENo alMEida da cUNHa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57233225-1 assis dos PraZErEs rodriGUEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57190993-1 aUGUsto JosE cardoso caldEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54193813-1 aZENatE saMPaio dE aNdradE viEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5897001-1 BENEdita siENi dE aQUiNo MoraEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5094151-1 BENEdita silva dos saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
92886-1 BENEdito lalor filHo 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
94692-1 BENEdito lEoNardo riBEiro da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5142008-1 BENEdito PErEira fErNaNdEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57228292-1 BENita MoNtEiro MorEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57206345-1 BEtaNia dE aNdradE soarEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54194542-1 BEtaNia rEJaNE sarGEs costa 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023

90450-1 Biva rodriGUEs viEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54189944-2 caMila olivEira GUiMaraEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54183137-2 caMila foNtEllEs dE liMa lEitE 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
5892854-3 carla aNdrEa dos saNtos Brito fErrEira 2021/2022 19/12/2022 a 07/01/2023
55588891-2 carla aNdrEa riBEiro BraGa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5939807-1 carla caroliNa rodriGUEs Barros 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57221409-3 carla carvalHo da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54182343-2 carla do socorro silva da costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5177294-1 carla Maria NoGUEira dE araUJo 2021/2022 26/12/2022 a 09/01/2023
5913452-1 carla PErPEtUa fraNco do valE 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54188878-1 carlicEia silva dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
729469-1 carlos alBErto dos saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57173272-1 carlos alBErto lUcas da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
723894-1 carlos alBErto PiNa riBEiro 2020/2021 19/12/2022 a 17/01/2023

57206434-1 carlos atHilas dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5906423-1 carlos aUGUsto E silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
725943-1 carlos dos saNtos fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
2009528-1 carlYlE voN loHrMaN crUZ 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57206593-1 carMEM raMos costa dos saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5540933-2 carMEM silvia da silva alBUQUErQUE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57233698-2 carMEN caroliNa crUZ dE liMa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5722152-6 carMEN lUcia dE araUJo PaEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
720089-2 carMEN silvia GoMEs carNEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57192136-2 catia cilENE PErEira da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57234153-1 cElia dE frEitas PErEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57191609-2 cElio aNtoNio dE MoUra costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54182362-2 cHriscia fErNaNdEs daMoUs 2021/2022 16/12/2022 a 14/012023
57190999-1 ciBElE loBato GoMEs tEiXEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
73504344-1 claUdENicE fErrEira PErEira cardoso 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54183000-2 claUdEtE Matias PortEla MartiNs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57175583-1 claUdia do socorro da Mata GoMEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5763541-3 claUdia rEGiNa Navas PErEira loUrEiro 2020/2021 16/12/2022 a 30/12/2022
54194490-1 claUdia rENata Barata PUrcEll oHasHi 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57174829-1 claUdio JosE GoMEs corrEa 2020/2021 06/12/2022 a 04/01/2023
57201663-1 claUdio lEvi dos saNtos MascarENHas 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190550-1 claUdio Marcio coElHo 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57191151-1 clEa da aNUNciacao fErrEira soarEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54190560-1 clEBEr aUGUsto PiNHEiro MaGalHaEs 2021/2022 07/12/2022 a 05/01/2023
54194034-1 clEidE EdUarda da silva silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57205571-1 clEoNicE da silva MacHado 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54184847-3 clEYdsoN aMoriM dE soUsa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
105546-1 clodoaldo dE soUsa raiol 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
6060935-2 clodoaldo siQUEira MorEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55586194-1 cristiaNE araUJo dE soUZa aMaro 2020/2021 05/12/2022 a 03/01/2023
55590125-1 cristiaNE dE cassia da silva silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191033-1 cristiaNE dE Paiva costa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57194227-1 cristiaNE rosa do NasciMENto 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023

57174941-1 cristiaNE sEriQUE MoNtEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54183165-2 cristiaNo MUtraN do NasciMENto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5110726-1 daiva dE frEitas PErEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
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5785596-2 dalva HElENE da silva alBUQUErQUE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54191221-1 daNiEl aNdrE liMa loPEs 2020/2021 16/12/2022 a 30/12/2022
55589794-1 daNiElE das NEvEs fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55586238-1 daNiElla GoMEs MoUra 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
55586238-2 daNiElla GoMEs MoUra 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57224580-1 darlY costa silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190696-1 dartE JosE PErEira dE carvalHo JUNior 2021/2022 12/12/2022 a 31/12/2022
57192511-1 daYsE lUZ da silva MaUEs costa 2021/2022 07/12/2022 a 05/01/2023
5929668-4 dE lEoN JEaN frEitas 2021/2022 05/12/2022 a 14/12/2022
5888861-1 dEBora dos saNtos dE olivEira costa 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023
5900786-1 dEisY dE NaZarE BarBosa McPHErsoN 2021/2022 19/12/2022 a 07/01/2023
54192919-1 dENisE carvalHo MorEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55586821-1 dErivaldo da costa dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5182590-1 dErlUcia Maria siMoEs dos saNtos 2021/2022 15/12/2022 a 13/01/2023
5089212-1 dEUZirE alHo fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191000-1 dHaNNa rossas caNsaNcao NovaEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206948-1 diEGo dE alMEida NasciMENto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5949378-1 diEGo lEitE cUtriM 2021/2022 19/12/2022 a 17/01/2023
54189246-2 dilENE BorGEs da silva costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5894997-1 dioNE dos saNtos GoNcalvEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
90484-1 dolorEs tErEZiNHa vidal NavEGaNtEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

5127769-1 doMiNGos farias caldas 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5875986-2 dorcKas JUricK dE PaUla 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57194528-1 dralMar daltoN silva GoUvEa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
118680-1 dUcivalda carvalHo GoNcalvEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
724980-1 EcilENE carvalHo da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5897003-1 EdENilZa saNtos dE soUsa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57193878-1 EdilENE MilitiNo MartiNs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206560-1 EdilEUMa PiNto lEssa 2021/2022 02/12/2022 a 31/12/2022
57207927-1 EdiNEidE silva Maia 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5832659-3 Edivaldo BorGEs dE soUsa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
725846-1 Edivaldo MorEira carNEiro 2021/2022 16/12/2022 a 14/01/2023
92789-1 Edivaldo viaNa MarQUEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54183525-2 Edivaldo viEira farias 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190822-1 EdNa cristiNa dE sa PiNto 2021/2022 09/12/2022 a 07/01/2023
54195175-2 EdNa lUcia Barroso dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5886473-2 EdsoN Joao BraGa Barros 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5122368-1 EdsoN lEao dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5134870-1 EdsoN WaNdEr GoNcalvEs loBato 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190574-1 EdUardo do socorro PErEira da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191087-1 EdUardo Gil tEiXEira dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5156254-1 EdUardo PastaNa dE carvalHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57173283-1 EdvaN laUriNHo BarBosa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57234563-1 EidNa adriaNo dE vascoNcElos GoMEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54190621-1 Eladio fErrEira da silva filHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57195538-1 ElENita rEGo fErNaNdEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
3226409-2 EliaNa alvEs PalHEta 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5290880-2 EliaNa do socorro EPaMiNoNdas da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55586491-1 EliaNE araUJo dE soUZa castro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5153263-1 EliaNE olivEira dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54193422-1 ElidiaNE NUNEs PiNto frEitas 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
729418-1 EliEtE soUto BraNdao 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5895308-1 ElisaBEtH silva coNcEicao 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55589717-1 ElisaNGEla dE fatiMa vaNZElEr rodriGUEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190963-1 ElisaNGEla MoraEs da costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

94404-1 Elito fErNaNdEs alvEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
108820-1 EliZaBEtE carvalHo dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5094950-3 EliZEtH do socorro da silva BraGa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54191827-1 ElZa PaUliNo soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194048-1 ElZEMaN tHiEGo cEi riBEiro loBo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190575-1 EMaNUEllE rodriGUEs silva dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57175038-1 ENEida rosa MacEdo 2020/2021 16/12/2022 a 30/12/2022
115169-1 ENoliNa cardoso Barata 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57206163-1 EricKsoN NaZarENo PiNa cUNHa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57195573-1 EriKa NoGUEira PiNto riBEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54190715-1 EriKa siMoNE dE alMEida lira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5446627-1 EstHEr MariNa fraNca BraGa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54194776-1 EtiaNE dE soUZa fErrEira 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023

5875811-3 Eva EliaNE GENtil alcoforado diNiZ 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

54191656-2 faBia lEticia PUrEZa PiNto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57192509-1 faBiaNa ElBi rodriGUEs NUNEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57188374-1 faBiaNo Batista do coUto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57174830-1 faBio JUNior silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57190806-1 faBiola PalHEta MoNtEiro GoEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57197108-2 faBricia MUssi dE olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54181653-2 fErNaNda da silva soarEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191143-1 fErNaNda MalcHEr PaEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57175114-2 fErNaNda Patricia Maia cardoso aMora 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57231601-1 fErNaNdo do NasciMENto sarGEs 2020/2021 16/12/2022 a 30/12/2022
57175039-1 flavia daNiElli risUENHo dos saNtos 2021/2022 12/12/2022 a 26/12/2022
5134846-1 floriPEs das Gracas MElGar HENriQUEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55589795-1 fraNciMEirE silva dias 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
55589406-2 fraNciNE aUGUsta crUZ MarQUEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
493830-2 fraNcisca araUJo dE olivEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5148723-1 fraNcisca dE assis olivEira MoNtEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54187484-2 fraNcisca dE JEsUs silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54195033-1 fraNcisca saNtos dE frEitas 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54195033-2 fraNcisca saNtos dE frEitas 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57228179-1 fraNcisco dos saNtos PErEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54195695-2 fraNcisco otavio alvEs cordEiro 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5882362-2 fraNcisco triNdadE fEitosa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54184722-2 fraNcYNEtE MElo E silva 2021/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57195532-1 GaBriEla rodriGUEs Barros dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5115291-2 GardENia Maria PErEira dE castro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5854431-2 GEaNE aNdrEa loBato da lUZ 2021/2022 10/12/2022 a 30/12/2022
57191725-2 GEaNE ciNtia dE lEao MiraNda 2021/2022 10/12/2022 a 29/12/2022
54182653-3 GEaNNE Brito da rocHa MiraNda 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023

92894-1 GENEsio araUJo dos saNtos filHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5143632-1 GEovaNE olivEira loPEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54189921-1 GEorGE lEaNdro fErrEira liMa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206569-1 GEovaNa caroliNa MoUra coUtiNHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

92355-1 GErsoN raMos triNdadE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54181999-4 GicElY dE NaZarE liMa PErEira 2020/2021 16/12/2022 a 14/01/2023
5901096-1 GilciNEYdE silva soarEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57231571-1 GilMa PiMENtEl PEdroso caBral 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5153409-3 GilMar diNiZ BorGEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57210085-1 GirlaNE alvEs PiNHEiro 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5950899-1 GisElE dos rEis saNtiaGo 2021/2022 15/12/2022 a 29/12/2022
54191896-1 GivaNildo rodriGUEs PErEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190030-1 GlaUcE olivEira dE aGUiar 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57191319-1 GlEicE dos saNtos caBral 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194169-1 GlEissY adriaNE liMa BorGEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5960102-1 GracE KEllY dos saNtos GUiMaraEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5529700-2 GraciNda dE Maria fErrEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5654165-3 Graciosila dE cassia virGoliNo WatriN 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190461-1 HElEN cristiaNE araUJo soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57198003-1 HElEN cristiNa da costa caBEca 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5896997-1 HElEN cristiNa silva fiEl 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54192302-1 HElENa tEiXEira GoNcalvEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
3226387-2 HElENicE dE JEsUs BraGa Garcia 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
962740-2 HElioMar BorralHo MiraNda 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57191012-1 HEloisa raiol fUrtado BElEM dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5958934-1 Hicaro doNato GraNHEN 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57189706-3 HUMBErto PiNHEiro dE soUZa JUNior 2020/2021 05/12/2022 a 03/01/2023
57215498-1 ialE GUEdEs dE aNdradE costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57215498-2 ialE GUEdEs dE aNdradE costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54196776-3 iassodara collYEr soarEs triNdadE 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57173285-1 ilsoN Joao Maia da costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
121436-1 iNEs dE NaZarE da costa carvalHo 2021/2022 04/12/2022 a 02/01/2023
5946756-3 iNGrid JUliaNa MoUrao saNta BriGida 2021/2022 01/12/2022 a 15/12/2022
57207899-1 iNGrid silva do NasciMENto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190735-2 ioNE PaNtoJa PiMENtEl 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
722081-1 ioNEtE raBElo da coNcEiÇÃo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57206196-1 iraNEidE fErrEira dE JEsUs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57206615-1 iraNEidE GaldiNo MorEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

108812-1 irENE costa dos saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
80846178-2 isaBEla foNsEca MEsQUita 2021/2022 26/12/2022 a 24/01/2023

5900956-1 isaac EPHiMa MoUra JUNior 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
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57197732-3 ivaNa silva fErNaNdEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57228199-1 ivoNE Maria PaEs dos saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57207984-1 ivoNEtE dE JEsUs olivEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
110167-1 Jacilda PalHEta loBo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57207364-1 Jacilda PiMENtEl rodriGUEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
15016-1 JaciNto fErrEira rEis 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

5167370-1 JaiME laUrENo GoMEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5096324-1 Jaira ataidE dos saNtos dE Brito 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190036-1 JaNaiNa KZaM MoraEs lUZ E silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190690-1 JaNEtH liE YaMada 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54191328-1 JaQUEliNE rocHa dE olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57196531-2 JardEs corrEa costa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57174674-1 JEaNNiE araUJo PiNto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5761379-2 JEffErsoN BarBosa oEiras 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5926303-3 JEssica PoliNE silva aMoriM carNEiro 2021/2022 05/12/2022 a 19/12/2022
57194339-1 JHoNatas KittsoN PirEs da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
112054-1 Joao da silva torrEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57191041-1 Joao MarcElo GoMEs MarEco 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191163-1 JociclEidE PErEira rodriGUEs dias 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5262062-2 JocilEidE GoUvEia da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
8400472-4 JorGE alBErto aZEvEdo aNdradE 2021/2022 12/12/2022 a 26/12/2022
94579-1 JorGE EYMar dE Matos silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5160391-1 JorGE Gil cHaGas dE alMEida 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
6079296-2 JorGE lUis ModEsto costa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5466180-2 JorGE MiGUEl cEciM coElHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206620-1 JosE adElErMo carvalHo rodriGUEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5761280-2 JosE alcEBiadEs fUrtado lUstoZa 03/03/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57193917-1 JosE aNtoNio fErrEira MoNtEiro 10/03/2022 a 
09/09/2022 01/12/2022 a 20/12/2022

5913086-1 JosE aNtoNio foNsEca NEvEs filHo 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57189255-1 JosE Elias dE alMEida NEto 10/03/2021 a 
09/09/2021 01/12/2022 a 20/12/2022

5140498-1 JosE fErNaNdEs dE olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
729833-1 JosE GUilHErME viaNa dias 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5909524-2 JosE Maria dias doMiNGUEs JUNior 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
94218-2 JosE Maria fErrEira sErrao 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
108650-1 JosE Maria NaZarENo PErEira fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 20/12/2022
5290767-2 JosE roBErto da silva cravo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191245-1 JosE roBErto PoNtEs dE olivEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
6116647-2 JosE WilsoN fErNaNdEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54193549-1 JosivaNE salEs BarBosa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54193548-1 JovEliNa Maria soUsa Matos 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
57234069-1 JoYcE EllEN NasciMENto Maia 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57206558-1 JUlia iNEZ da cUNHa frEirE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5130697-1 JUliENE Brito MoUrao 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57207598-1 JUlio cEsar cHavEs GoNcalvEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5347637-5 JUraNEidE GoMEs da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190896-1 KaMila liliaNE NUNEs dE olivEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5757223-3 KariNa Batista dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5887305-2 KariNa foNsEca Kalil PaNtoJa 2021/2022 26/12/2022 a 09/01/2023
57190717-1 Karla cristiNa carvalHo dE liMa BoNa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54190086-1 Karla flaviaNa castElo BraNco GillEt 20/04/2022 a 
19/10/2022 01/12/2022 a 20/12/2022

5290473-2 Katia cilENE da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5892406-1 Katia saNtaNa PaiNs torrEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57205676-1 KEila da costa BarBosa coUto raiol 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57230004-2 KEilla MorEira lEitE 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57195000-1 KElEN rEGiNa tEiXEira silva 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
54188443-3 KEllY Barros MorEira dE soUsa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54184375-2 KEllY do socorro MacHado loPEs cardoso 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206618-1 KEllY Gaia BarBosa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54189259-2 KElsilENY MaGali NasciMENto dE Brito 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57205675-1 laUro alaN soUsa E soUsa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5416841-2 lEda cElEstE soUZa Barros 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190825-1 lEdiaNE PErEira dE araUJo BarBosa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5882150-2 lEidiaNY iGrEJa dE farias 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57206595-1 lEila cristiNa silva saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5793912-2 lENY BorGEs GoMEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54186088-2 lEoNicE tElEs caMiNHa dos saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57206573-1 lidia BaliEira fraNco 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

6306802-3 lidUiNa dE MiraNda MocBEl 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5897287-1 liEGE Brito da silva PErEZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5947292-1 liGia caroliNE olivEira carNEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190625-1 lilia do socorro BoNfiM da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57234464-1 liliaNE do socorro costa viEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5956138-2 liliaNE alvEs sa 2021/2022 18/12/2022 a 16/01/2023

54190084-1 liNdaUra aParEcida fraNcElYNa EstEvEs 
MoNtEiro BarBosa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57206408-1 liNElZE foNsEca caMPos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57194955-1 lorENa MENdoNca caNicEiro BENtEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55589810-1 lUaNa coElHo rodriGUEs MoraEs costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5956041-1 lUaNa KarolaYNE avElar PaMPloNa GoMEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54184580-2 lUcENildE aroUcHa liMa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54190711-1 lUcia HElENa MoraEs dE soUsa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54184514-2 lUciaNa Barros da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57194991-1 lUciaNa Barros loPEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190872-1 lUciaNa do socorro NEvEs dUartE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5901246-1 lUciaNE PENa caPUcHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57205610-1 lUciclEia frEitas calaNdriNE 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5900741-1 lUciclEidE cHaGas fiGUEirEdo saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54193827-1 lUciclEidE Maria silva BitENcoUrt 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
5896727-1 lUciclEidE MEdEiros dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57205633-1 lUciMar crUZ da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5088291-1 lUcivaldo fErrEira soarEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57197592-1 lUElcY coNcEicao olivEira da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
115690-1 lUis NaZarENo liMa dE soUsa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

55589811-1 lUiZ carlos Marsola 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57232084-1 lUiZ fErNaNdo araUJo E soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57205074-1 lUiZ fErNaNdo covrE 2020/2021 16/12/2022 a 30/12/2022
729850-1 lUiZ GUilHErME NasciMENto MartiNs 2021/2022 19/12/2022 a 02/01/2023

54189918-1 lUNa lUaNa dE JEsUs PaNtoJa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
84816-1 lUZiNal aNtoNio dE JEsUs olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5878012-2 lUZiNEtE MUNiZ dE Brito lUstosa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
107069-1 MaNoEl dE soUsa BarBosa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
84867-1 MaNoEl tEodorico loBo daNtas 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5177545-2 Mara rEGiNa da silva soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5082498-1 MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194595-1 Marcia cristiNa cardoso da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54191840-1 Marcia cristiNa do NasciMENto airEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5562007-1 Marcia Hilaria MoraEs dE aQUiNo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57234128-1 Marcia JaNaiNa castro da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5896855-5 Marcia Patricia NUNEs E silva GodiNHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5876168-2 MarcilENE riBEiro MacHado 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57209530-1 Marcio aParEcido cUrBaNi 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5105382-1 Maria aParEcida Batista do NasciMENto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
725005-1 Maria assis MiraNda loBato 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
724076-1 Maria aUGUsta da rocHa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5089239-1 Maria BErNadEtE tavarEs riBEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

6080456-2 Maria cElEstE PiNHEiro raiol 29/03/2022 a 
28/09/2022 01/12/2022 a 20/12/2022

3224384-2 Maria das Gracas dos saNtos alMEida 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
5108799-1 Maria das Gracas dos saNtos crUZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
726206-1 Maria das Gracas PiMENtEl fErrEira 2021/2022 15/12/2022 a 13/01/2023
5148812-1 Maria das Gracas rodriGUEs dE siQUEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5687527-2 Maria dE fatiMa MacEdo MarQUEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
111848-1 Maria dE fatiMa riBEiro fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5150507-1 Maria dE fatiMa soarEs do NasciMENto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206407-1 Maria dE fatiMa soUZa da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190985-1 Maria dE loUrdEs alMEida dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
724009-1 Maria dE loUrdEs da silva loPEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
120642-1 Maria dE loUrdEs PErEira araUJo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54184886-2 Maria dE NaZarE araUJo liMa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5519187-3 Maria dE NaZarE da silva faro 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57191758-1 Maria diNa rEGo dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5146640-1 Maria do carMo dE liMa BittENcoUrt 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5747554-6 Maria do carMo GoBitscH PaiXao 2020/2021 19/12/2022 a 17/01/2023
5424666-1 Maria do cEU aZEvEdo soUZa 2020/2021 15/12/2022 a 13/01/2023
5231051-1 Maria do livraMENto rodriGUEs Morais 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54189004-1 Maria do socorro BarBosa dE alENcar 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57206735-1 Maria do socorro cardoso soUZa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
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5103100-1 Maria do socorro olivEira da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57205650-1 Maria do socorro PortEla dE JEsUs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5154855-1 Maria do socorro siQUEira dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57205782-2 Maria Elisa tEiXEira costa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57210023-1 Maria ENissaNdra araUJo dE liMa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
108553-1 Maria fElicidadE dE soUZa NEGrao 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5267129-2 Maria fraNciNEtHE GoMEs cordEiro 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57206329-1 Maria GorEtE caNto MorEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5148375-1 Maria GorEti Brasil da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5913591-3 Maria GorEttE alEXaNdrE dE MEllo 2021/2022 01/12/2022 a 15/12/2022
5529310-3 Maria iracY tUPiNaMBa dUartE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54191596-1 Maria iraNildE dos saNtos liGEr 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5157854-1 Maria ivaNEtE Brito da silva 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023
105538-1 Maria iZaBEl dE araUJo NasciMENto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54191855-1 Maria JosE alMEida dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190977-1 Maria lEoNicE dE caMPos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5089310-1 Maria lidUiNa MEirElEs MarQUEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57208364-1 Maria liNdalva Bastos PirEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
109622-1 Maria lUcia costa sErra 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
101931-1 Maria lUcia PiNto rodriGUEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

54184273-2 Maria lUcilENE GoNcalvEs dE Brito 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57192482-1 Maria MadalENa castro soUto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

96342-1 Maria NaZarE MacEdo silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54184255-2 Maria Nora NEY BraGa PoMPEU 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5900455-1 Maria odEtE silva BarrEto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5256534-1 Maria raiMUNda costa E silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5145139-1 Maria rosilENE MoNtEiro dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5093066-1 Maria sElMa alvEs da silva 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
57191069-1 Maria tHEodora Paiva dE Barros 2021/2022 02/12/2022 a 31/12/2022
57208019-1 Maria valdicEia costEira PoMPEU 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57207916-1 Maria vaNErEs Batista PiNHo 2021/2022 02/12/2022 a 31/12/2022
5143268-1 Maria WilMa alvEs dE MElo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206396-1 MariaNa dE vascoNcElos faYal 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5094755-1 Marilda costa fiGUErEdo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
726583-1 MarilEia loBo GoUvEa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5118409-1 MariliNa torrEs caMPos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206411-1 MariNEs BorGEs silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57210250-2 MariNHo carvalHo Batista 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
120995-1 Mario aUGUsto viaNa da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57205638-1 Mario cEsar da silva fErrEira 2020/2021 16/12/2022 a 30/12/2022
57208010-1 MaristEla da silva NasciMENto riBEiro 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57191024-1 MarivaNE da silva MacHado 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5892348-1 MarlEidE dE soUZa JorGE daMascENo 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
3233910-4 MarlENE do socorro silva dos rEis 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
5901499-1 Marli MiraNda 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
120979-1 MarlUci GalHardo dE PaUla 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57228202-1 MaroNildE coNcEicao da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5813530-2 Marta solaNGE caMariNHa raMos costa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5596602-3 MaUro fErNaNdo coUto dE MaGalHaEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

55587808-1 MaXiMiliaNo MartiNs PErEira 01/09/2021 a 
28/02/2022 12/12/2022 a 31/12/2022

5607124-2 MElQUiZEdEQUE viaNa dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190914-1 MicHEl doUGlas da cUNHa NasciMENto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57208669-1 MicHElE araUJo cHaGas 2021/222 07/12/2022 a 05/01/2023
57210070-1 MicHEllE dE NaZarE QUEiroZ da costa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5166209-1 MiGUEl Barros fErrEira 2021/2022 17/12/2022 a 15/01/2022
54191665-2 MilENa GoMEs dE olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54191098-1 MilENa silva siMas 13/12/2021 a 
12/06/2022 12/12/2022 a 31/12/2022

54190232-2 MilENE carvalHo GoNcalvEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5424018-2 MiltoN caMPEllo NEto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194790-1 Milts aNdrEa loPEs do rEMEdio 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023
54189957-1 Miria tENorio PicaNco 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5535573-1 MiriaN BarBosa PaEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
108588-1 MoisaNiEl PErEira dE liMa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

54191586-1 MoisEs rEsENdE olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5794862-1 MoZart alEssaNdro lira valE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57194072-1 Nadia cristiNa liMa silva 2020/2021 05/12/2022 a 03/01/2023
5153751-1 Nadia da silva BlaNco 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54187713-3 NaiaNa dias GUrJao 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57191062-1 Nailda GoMEs PaNtoJa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5900472-1 Naldir olivEira da cUNHa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
119300-1 NataNaEl soUsa dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57190801-1 NEidE silva coElHo Matos 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023
57197542-1 NElMa cEcilia fErrEira cardoso MarQUEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
8400473-3 NEUdEr WEslEY fraNca da silva 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
54193552-1 NEUraci MaciEl GoNcalvEs dias 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5274087-3 NEUsa PErEira da silva olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
6063314-2 Nilda laMEira dE soUZa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57224934-2 NilsoN castElo BraNco JUNior 2021/2022 01/12/2022 a 20/12/2022
57206130-1 NilsoN PiNHEiro cHavEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5290511-2 NilZa Maria soarEs do NasciMENto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54189988-1 NorMa siMoNE saNtos da costa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5089352-1 NorMaliNa do socorro NaBica crUZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194044-1 odENilcE rUfiNo dE olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5853770-2 odENir fErNaNdEs dE soUsa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
85340-1 odiNEa da coNcEicao dias dE liMa 2021/2022 15/12/2022 a 13/01/2023

5153816-1 osair Garcia soarEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
722235-1 osEas tEiXEira dE araUJo 2021/2022 26/12/2022 a 09/01/2023
724769-1 osMariNa GoMEs tavarEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
87980-1 osvaldo JosE loBato GalUcio 2020/2021 05/12/2022 a 03/01/2023

5952184-1 otavio aUGUsto dE Paiva riBEiro 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54186056-2 PaloMa MorGado MENdoNca 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190159-1 Patricia cristiNa cardoso GUEdEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206958-1 Patricia olivEira dE aNdradE 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5955981-1 PaUla roBErta XaviEr do rosario 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57174613-2 PaUlo altEMar MElo do NasciMENto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57206619-1 PaUlo dos PraZErEs rodriGUEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57195865-2 PaUlo HENriQUE sEaBra dE farias 2021/2022 01/12/2022 a 15/12/2022
57191017-1 PaUlo roBErto dos saNtos PaNtoJa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5955758-1 PaUlo sErGio raBElo costa JUNior 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5143535-1 PEdro da silva saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
114723-1 PEdro GoNcalvEs dE olivEira NEto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5105463-1 PEdro PaUlo fErrEira do NasciMENto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54184287-2 PEdro PaUlo soUZa da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57192903-1 PENEloPE liaNa Gottardo olivEira dE 
soUZa 2021/2022 17/12/2022 a 15/01/2022

5889749-1 PEriclEs fErrEira tEiXEira JUNior 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5894686-2 PEriclEs HENriQUE costa PiNHEiro 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5955387-2 PHEliPE da silva rodriGUEs 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
5933489-4 Priscila dUartE alMEida caMPos 2021/2022 19/12/2022 a 02/01/2023
5959722-1 rafaEl do NasciMENto MiraNda 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
720356-2 raGNEr BorGia JUNott 2021/2022 15/12/2022 a 29/12/2022
729884-1 raiMUNda lUcia rosa riBEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5053870-2 raiMUNda NErEs dE alMEida caMPos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5166411-1 raiMUNda NoNata PaUliNo da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
722804-1 raiMUNda NoNata riBEiro BraGa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54190539-1 raiMUNdo dE araUJo Morais olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
102920-1 raiMUNdo do EsPirito saNto alEiXo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5144795-1 raiMUNdo NoNato alvEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5160952-1 raiMUNdo NoNato liMa da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5879035-2 raiMUNdo roNaldo sErrao valENtE 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
726702-1 raiMUNdo sErGio aZEvEdo corrEa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

55587385-2 raQUilENE silva corrEa 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
109096-1 rEGiNa cElia Barroso saldaNHa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5154472-1 rEGiNa do socorro MorEira PiNto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
104418-1 rEGiNaldo rUBENs MEsQUita dE PaUla 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

73504315-1 rEiNaldo NUNEs costa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5892395-1 rEJaNE dE fatiMa fErrEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5913448-1 rENata NUNEs MartiNs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5955922-2 rENato MarcElo dE olivEira florEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57193789-1 risoMar fErrEira dE soUsa 2021/2022 16/12/2022 a 30/12/2022
54195927-2 risoNilsoN aBrEU da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57190800-1 rita cristiNa MartiNs foNsEca 2021/2022 19/12/2022 a 17/01/2023
57212239-2 rita dE cassia coElHo vidal 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5170532-3 rita dE cassia daMascENo fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5082250-1 rita dE cassia PaMPloNa BEltrao 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5063078-1 rita odiNEa tavarEs da rocHa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5147409-2 roBErto carlos fiGUEirEdo 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57203063-1 roBErto saraiva da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
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54193787-1 roBErto soEiro da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5180902-1 roMilda PiNHEiro dos saNtos 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
80845115-3 roMUlo aUGUsto dE salEs aMoras 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
57191332-1 roNaldo BrUNo saNtos MoNtEiro 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5892360-1 roNaldo costa da coNcEicao 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
112232-1 roNaldo da silva saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57207377-1 roNaldo GoMEs NasciMENto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
721760-1 roNaldo JosE fErrEira dE olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
239062-1 rosa Marcia saraiva GENtil 2021/2022 20/12/2022 a 03/01/2023

57206491-1 rosaNa WilidEs dE soUsa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57234053-1 rosaNEtH BarBosa dE soUsa MENdEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54191829-1 rosaNGEla dos aNJos soUsa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5088810-1 rosaNGEla Maria PErEira dE soUZa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5902645-4 rosE PErEira GUiMaraEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5921212-2 rosEaNE rodriGUEs da PaiXao E silva 2021/2022 05/12/2022 a 03/01/2023
57188618-2 rosEMarY soUZa dE liMa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5157803-1 rosENirEs costa E silva fErrEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5393736-1 rosilENE do socorro NoGUEira dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54191549-1 rosiNElia aParEcida dE alMEida 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57205603-1 rosiNEtE NoGUEira cardoso PiNto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57191199-1 rUBENs dE soUsa PErEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
726923-1 rUY GUilHErME MiraNda BarBosa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5957910-1 saBriNa torrEs loPEs 2020/2021 14/12/2022 a 28/12/2022
57196860-2 salEtiEl JEroNiMo da crUZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5357667-2 saNdra HElENa GoMEs 2021/2022 15/12/2022 a 13/01/2023
5751756-3 sara iaGHi salaME carvalHo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5957988-1 saraH tosta saNaBria 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57210062-1 sEBastiao JUNior fErNaNdEs Barradas 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
107387-1 sElMa dE fatiMa BENtEs da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54182080-2 sElMa do socorro saraiva NEvEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55589965-1 sElMa EliZa GoNcalvEs fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 20/12/2022
104370-1 sErGio ricardo rEis fiGUEirEdo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57191291-1 sHirlENE PaiXao rEis dE aviZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206327-1 sidNEY carlos dE olivEira MoraEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54189963-1 silvia cristiNa JUNior cardoso 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57234216-1 silvia MoraEs da costa corrEa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54191797-1 silvia rEGiNa PiNHEiro BEssa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
55586666-3 silvia sElMa riBEiro Po dE olivEira 2021/2022 19/12/2022 a 17/01/2023
54191488-1 siMoNE cristiNa Galvao alMEida 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5444314-2 siMoNE olivEr MaUEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57190761-1 sirlENE dos aNJos Brito 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5529247-2 sirlEY Garcia dE PaUla 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190731-1 solaNGE rodriGUEs caXias 2021/2022 05/12/2022 a 24/12/2022

87351-2 soNia raiMUNda Morais dE frEitas 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206435-1 sUElEN cristiNa fUrtado fErrEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5160073-1 sUElY da costa aGUiar 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57210116-1 sUlaMita GoNcalvEs PEiXoto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57193902-1 sUraMa da costa PiNHEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194067-1 sUZaNa dE JEsUs fErrEira costa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5661099-4 sUZY aUGUsta GoUvEa ProENca loPEs 2020/2021 15/12/2022 a 29/12/2022
54183562-2 taNia cristiNa dos saNtos GUiMaraEs rEis 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54194549-1 tatiaNa viEira acioli 2018/2021 16/12/2022 a 31/12/2022

87750-1 tElMa lUcia vascoNcElos dE olivEira 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5094232-1 tElMa PErEira NEGrEiros 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5937340-3 tHaMirEs MartiNs dE aZEvEdo 2021/2022 12/12/2022 a 26/12/2022
5958875-1 tHaMYris NasciMENto MENdEs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54193810-1 tita Marcia alBUQUErQUE MiraNda 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191149-1 valdEMir MoNtEiro da silva 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5106028-1 valdir rodriGUEs PErEira da silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57191990-2 valMir costa sarMENto 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
5150515-1 valMira soUZa salEs cordEiro aNtUNEs 2021/2022 19/12/2022 a 17/01/2023
5958008-1 vaNEssa viEira dE JEsUs 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57197861-1 vaNia Patricia riBEiro aMaral 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54184666-2 vEra loUrdEs assUNcao alvEs 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
54188091-2 vEra sUElY MoraEs fErrEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57207304-1 WaldEMir PEdro dE soUsa 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

5831903-3 WaldENicE aMaNaJas PiNHEiro 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

54195135-1 WaldilEa loPEs valE 2021/2022 12/12/2022 a 10/01/2023

54195103-2 WaldirENE silva saNtos 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

57190995-1 WalEsKa GoMEs da silva raiol 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57194541-1 WaNdErlEia rodriGUEs castro dE soUZa 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
57206963-1 WaNdErlENE PErEira vilar 2020/2021 03/12/2022 a 01/01/2023

57197102-1 WaNdErsoN aNtoNio florENtiNo dE 
aNdradE 2021/2022 01/12/2022 a 15/12/2022

57206189-1 WEldEci castro dE olivEira 2020/2021 01/12/2022 a 30/12/2022
57190887-1 WENNEdY raQUEl GoMEs sarMENto 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
113506-1 ZENEidE fiGUEira QUEiroZ 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
5088453-1 ZENorY dE fatiMa PortolaN silva 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022
54190584-1 ZilaNGEla cristiNa GUiMaraEs MoNtEiro 2021/2022 15/12/2022 a 13/01/2023

Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE 
/sEcrEtaria dE
Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 21.10.2022.
KEllY dE cassia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE.

Protocolo: 867143

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.335 de 21 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 disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1312710.
rEsolvE:
autorizar o afastamento do servidor davi das cHaGas soarEs, ocupante 
do cargo de agente de Portaria, id. funcional nº 84840/1, lo tado no labo-
ratório central, a contar de 27/09/2022, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de seu irmão.
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 21/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 867282
resULtado deFiNitiVo

editaL de seLeÇÃo Nº 007/2022, de 19 de aGosto de 2022
Processo Nº 2021/410245

tiPo: tEcNica E PrEÇo
a coMissÃo EsPEcial dE sElEÇÃo dEstiNada a ProcEssar E JUlGar 
cHaMaMENtos PÚBlicos Para sElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo social EM 
saÚdE torna público o rEsUltado dEfiNitivo do chamamento Público em 
cumprimento ao Edital de seleção nº 007/2022, visando a contratação de 
organização social em saúde para gestão e operacionalização do Hospital 
regional do Baixo amazonas  (HrBa), localizado no município de santarém:
Não houve interposição de recurso hierárquico no prazo concedido. 
Portanto, o resultado proferido em 13.10.2022, no doE Nº 35.149 
permanece inaltrerado, considerando então como vencedora do certame o 
instituto social Mais saúde (isMs), com 10 pts.
Eugenio Paceli frança rodrigues
Presidente da ccPos

HoMoLoGaÇÃo
editaL de seLeÇÃo Nº 007/2022, de 19 de aGosto de 2022

Processo Nº 2021/410245
tiPo: tEcNica E PrEÇo
Considerando o resultado final do Chamamento Público – Edital de Seleção 
nº 007/2022 que visa à seleção de entidades de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS interessadas em 
celebrar coNtrato dE GEstÃo para gerenciamento, operacionalização 
e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no 
Hospital regional do Baixo amazonas  (HrBa), localizado no município de 
santarém, publicado em 19.08.2022, através do doE Nº 35.083.
diante dos elementos que instruem o presente feito, acolho com razão para 
decidir na qualidade de autoridade superior competente e HoMoloGo o 
resultado final do certame.
rômulo rodovalho Gomes
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica do Pará

Protocolo: 867717
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 1179 de diÁria de 21/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo:  Monitoramento e avaliação das ações do Programa saúde na 
escola, para o fortalecimento desse programa nas redes de educação e 
saúde.
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origem: castanhal-Pa.
destino: Marapanim terra alta - Pa– Período: 18,19 /10 /2022
servidor: Marilda silva de oliveira cargo; assist. social cPf- 254.451.202.44 
mat. 57194884/1
ana regina Uchôa viana silva cargo; assist. social cPf- 252.649.072.34 
mat. 3243087/3
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias dE Nº 1181 dE diária dE 28/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar monitoramento e avaliação 
das ações do Programa saúde na escola, para o fortalecimento desse pro-
grama nas redes de educação e saúde.
origem; castanhal- Pa.
destino: terra alta -Pa.  Período: 19 /10 /2022
servidor: Benedito José de lima silva cargo: Motorista cPf-233.862.232.49 
mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 867126
Portaria Nº 1182 de diÁria de 21/10/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo:  Monitoramento e avaliação das ações do Programa saúde na es-
cola, para o fortalecimento desse programa nas redes de educação e saúde.
origem: castanhal-Pa.
destino: inhangapí - Pa–  Período: 25 /10 /2022
servidor: Marilda silva de oliveira cargo; assist. social cPf- 254.451.202.44 
mat. 57194884/1
ana regina Uchôa viana silva cargo; assist. social cPf- 252.649.072.34 
mat. 3243087/3
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias dE Nº 1184 dE diária dE 28/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar monitoramento e avaliação 
das ações do Programa saúde na escola, para o fortalecimento desse pro-
grama nas redes de educação e saúde.
origem; castanhal- Pa.
destino: inhangapí -Pa.  Período: 25 /10 /2022
servidor: vítor Jorge fernandes Pereira cargo: motorista cPf-
173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 867128
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata
.

errata da Portaria No. 43, de 07 de oUtUBro de
2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado No. 35.147, 

de 11 de oUtUBro de 2022.
onde se lê: “(...) ao triênio de 02.07.1999 a 01.07.2002.”
Leia-se: “(...) ao triênio de 02.07.2005 a 01.07.2008.”
onde se lê: : “(...) coNcEdEr .”
Leia-se: “(...) dEtErMiNar.”
Patricia dE fátiMa liMa da silva
dirEtora do 4º crs / caPaNEMa

Protocolo: 867523

terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022/4°crs/sesPa
Processo Pae Nº 2022/595760

a diretora da sErEtaria EXEcUtiva dE Estado dE saÚdE PÚBlica/4°-
crs/sEsPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso 
vi, do art.43, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
rEsolvE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 005-2022/4°crs/sEsPa, do tipo Menor Preço por itEM, destinado a 
escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa espe-
cializada em Prestação de serviço funerário com fornecimento de urnas 
mortuárias, serviço de tanatopraxia e translado a fim de suprir as ne-
cessidades dos municípios, conforme quadro abaixo, sob gestão Estadual 
pertencentes ao 4º centro regional de saúde-sEsPa-caPaNEMa-Pa, e de 
acordo com descrição e especificações apresentadas no Anexo deste docu-
mento, no período de 12 (doze) meses, conforme discrição e quantidades 
estabelecidas neste termo e seguinte anexo.
EMPrEsa vENcEdora:
1 – fUNErária caPaNEMa ltda – cNPJ: 00.792.011/0001-51.
itENs: 01 a 05 no valor de r$ 407.050,00
valor total PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 005/2022/4°crs/sEsPa: r$ 
407.050,00 (quatrocentos e sete mil e cinquenta reais).
ordenador de despesa:
Patrícia de fátima lima da silva.
diretora do 4°crs/sEsPa

Protocolo: 867192

diÁria
.

  diÁria
Portaria Nº 495, 22 seteMBro de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de dar apoio técnico e acompanhar a equipe do tdf/ddass/
sEsPa, na supervisão e visita técnica nos municípios pertencentes ao 
4ºcrs região dos caetés.
origem: capanema/Pa – destino: tracUatEUa, aUGUsto corrEa, Pri-
MavEra, QUatiPUrU e oUrÉM / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
anderson cleyton Gonçalves de andrade 5946904-1 comissionado

Janni lucci oliveira soares 5571731-4 comissionado

No período de 27 a 29/09/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 867621
  diÁria

Portaria Nº 485, 09 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar supervisão e monitoramento do Programa Melhor em 
casa.
origem: capanema/Pa – destino: augusto correa, Bragança e cachoeira 
do Piriá / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
luiza Helena Progênio de santana 54190705-1 assistente social
Márcia cecília santana de Jesus 57198097-1 assistente social
Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

No período de 27 a 30/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 867614
diÁria

Portaria Nº 486, 09 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão de realizar supervisão e monitoramento do Programa Melhor em casa.
origem: capanema/Pa – destino: augusto correa, Bragança e cachoeira 
do Piriá / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
orivaldo ramos da silva 5159164-1 Motorista

No período de 27 a 30/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 867616
diÁria

Portaria Nº 470, 31 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar acompanhamento e avaliação dos contratos do Hospital santo 
antonio Maria Zaccaria referente ao mês de agosto de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 26 a 27/09/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 867604
  diÁria

Portaria Nº 469, 31 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos do Hos-
pital santo antonio Maria Zaccaria referente ao mês de agosto de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

vera lucia almeida damous 119032-1 odontóloga

No período de 26 a 27/09/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 867600
  diÁria

Portaria Nº 471, 31 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hos-
pitais (Hospital de clinicas de Bragança, Hospital Geral de Bragança e Hos-
pital e Maternidade são Miguel) referente ao mês de agosto de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUsto corrEa e BraGaNÇa / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

No período de 28 a 30/09/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 867608



diário oficial Nº 35.160  23Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

diÁria
Portaria Nº 472, 31 aGosto de 2022.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hospitais (Hospital 
de clinicas de Bragança, Hospital Geral de Bragança e Hospital e Materni-
dade são Miguel) referente ao mês de agosto de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUsto corrEa e BraGaNÇa / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 28 a 30/09/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 867610
diÁria

Portaria Nº 483, 09 de seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de fazer levantamento e monitoramento do sistema siMsiNasc 
e atualização de versão do siNasc.
origem: capanema/Pa – destino: saliNas, PiraBas, saNtarÉM Novo, 
PriMavEra E QUatiPUrÚ / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
carla simone do Nascimento santos 5961454-1 ag. administrativo
Josué Marcos vieira do Nascimento 0505162 ag.  de saúde Pública 

No período de 26 a 30/09/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 867590
diÁria

Portaria Nº 484, 09 de seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
fazer levantamento e monitoramento do sistema siMsiNasc e atualização 
de versão do siNasc.
origem: capanema/Pa – destino: saliNas, PiraBas, saNtarÉM Novo, 
PriMavEra E QUatiPUrÚ / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
vanderlê sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 26 a 30/09/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 867591
diÁria

Portaria Nº 473, 01 de seteMBro 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: santa luzia e tracuateua / 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 26 a 29/09/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 867592
diÁria

Portaria Nº 474, 01 de seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão aplicar monitoramento e acompanhar a vacinação contra Influenza e 
sarampo.
origem: capanema/Pa – destino: santa luzia e tracuateua / Pa.

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

No período de 26 a 29/09/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 867594
  diÁria

Portaria Nº 424, 30 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar monitoramento das equipes da macrorregião, para 
orientações dos procedimentos regulados através do sistema sEr ii mó-
dulo ambulatorial e municípios de sua abrangência.
origem: capanema/Pa – destino: igarapé açu, Magalhaes Barata, Mara-
canã e são francisco / Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira

andressa Nayarah de sousa 57193961-1 ag. administrativo
Erica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria

Maria lucicleide da silva Gadelha 57206713-1 ag. de artes Plásticas

No período de 20 a 23/09/2022. Quantidade: 3,5 ( trÊs E MEia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 867597

diÁria
Portaria Nº 425, 30 aGosto de 2022.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar monitoramento das equipes da macrorregião, para orientações dos 
procedimentos regulados através do sistema sEr ii módulo ambulatorial e 
municípios de sua abrangência.
origem: capanema/Pa – destino: igarapé açu, Magalhaes Barata, Mara-
canã e são francisco / Pa.

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

No período de 20 a 23/09/2022. Quantidade: 3,5 ( trÊs E MEia) diária.
Protocolo: 867598

..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

errata
errata da Portaria Nº 51 de 06 de seteMBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.114, No dia 14 de seteMBro de 

2022-LiceNÇa PrÊMio. ProtocoLo Nº 852347.
oNde se LÊ: PEriodo dE 07/11/2022 a 06/01/2023.
Leia-se: PEriodo dE 07/11/2022 a 05/01/2023.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
dirEtor do 5º crs/sEsPa

Protocolo: 867132
errata da Portaria Nº 52 de 06 de seteMBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.114, No dia 14 de seteMBro de 

2022-LiceNÇa PrÊMio. ProtocoLo Nº 852357.
oNde se LÊ: PEriodo dE 07/01/2023 a 07/03/2023.
Leia-se: PEriodo dE 06/01/2023 a 06/03/2023.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
dirEtor do 5º crs/sEsPa

Protocolo: 867134
errata da Portaria Nº 53 de 06 de seteMBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.114, No dia 14 de seteMBro de 

2022-LiceNÇa PrÊMio. ProtocoLo Nº 852366.
oNde se LÊ: PEriodo dE 08/03/2023 a 06/04/2023.
Leia-se: PEriodo dE 07/03/2023 a 05/04/2023.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
dirEtor do 5º crs/sEsPa

Protocolo: 867135
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

Portaria N.º 091 de 20 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sEsPa, usando de suas atribui-
ções 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, a servidora 
raquel de Jesus Moraes Gomes, cargo: comissionado, GEP: Estatutário- 
classe – lotado no 7º centro regional de saúde, licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 22/02/2019 a 21/02/2022.
aUtoriZar, que a servidora goze (01) um mês de licença Prêmio, no 
período de 19 /12/2022 a 17 / 01 / 2023, no total de 30 (trinta) dias. 
Matrícula n.º 5908945/3.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
rENata BroNZE Mattos
diretora em exercício do 7º centro regional de saúde.

Protocolo: 867397

sUPriMeNto de FUNdo

Portaria: 459  de 21  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
aMaNda fErNaNdEs PErEira – MÉdica vEtEriNária – Mat. 5918360-2
Programa de trabalho fonte do recurso Natureza da despesa valor
908881  0103000000  339033 2.130,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de afuá.
ordenadora: renata Bronze Mattos.

Protocolo: 867255
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

errata de diÁria. Portaria Nº 368 de 11 de outubro de 2022. 
Publicado no Diário Oficial n° 35.152 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. 
Protocolo: 864310.servidores:Marli Miranda, sheyla cristina furtado 
Pereira. onde se lê. Marli Miranda, cPf: 206352062-34 Matrícula: 
5901499/1  . leia-se: Marli Miranda, cPf: 206352062-34; Matrícula: 
5901499/1; cargo: técnico em Enfermagem. dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-
sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. aline Nair liberal cunha.dirEtora do 
9° cENtro rEGioNal dE saÚdE

Protocolo: 867293

diÁria
.

Portaria Nº380 de 18 de outubro de 2022. fundamento legal: 
dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994. objetivo: realizar 
vistoria para acompanhamento convênio 06/2021 (obra de construção 
da Maternidade Municipal de itaituba). origem: santarém/ Pa- Brasil, 
destino: itaituba/ Pa – Brasil. Período: 07/11/2022 a 11/11/2022 / N° 
de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia) servidor: Jorge Eymar de Matos 
silva. cPf: 109.606.192-91.Matrícula: 94579/1. cargo: Eng. sanitarista, 
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 867404
Portaria Nº379 de 18 de outubro de 2022. fundamento legal: 
dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994. objetivo: fazer vistoria 
nas obras do Hospital santa casa de Misericórdia - termo de fomento 
Nº 08/2021 - Conclusão da 2ª Etapa de Ampliação e Reforma da Santa 
casa de Misericórdia de Óbidos.origem: santarém/ Pa- Brasil. destino: 
Óbidos/ Pa – Brasil. Período: 14/11/2022 a 18/11/2022 / N° de diária: 4 
½ (quatro diárias e meia) servidores: irnando siqueira da trindade. cPf: 
414.772.352-72.Matrícula: 5895988. cargo: Enfermeiro. Jorge Eymar 
de Matos silva, cPf: 109.606.192-91. Matrícula: 94579/1. cargo: Eng. 
sanitarista, Waldemarina Barroso sousa. cPf: 335.754.872-00. Matrícula: 
5160987/1.cargo: agente administrativo. ordenador: aline Nair liberal 
cunha.

Protocolo: 867386
Portaria Nº 378 de 10 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: Participar do curso de atualização em Protocolo clínicos e diretri-
zes terapêuticas Pcdt doenças respiratórias
origem: santarém/ Pa- Brasil. destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 10/11/2022 à 12/11/2022. / N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
servidora:crhistiane do socorro Pereira Monteiro
cPf: 512.692.872-49.Matrícula: 57194908. cargo: farmacêutica.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 867370
Portaria Nº381 de 18 de outubro de 2022. fundamento legal: 
dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.objetivo: acompanhar 
a coordenação Estadual de imunização para em conjunto realizar 
Monitoramento rápido de cobertura vacinal da campanha do sarampo 
e Poliomielite nos municípios da região de saúde do tapajós. origem: 
santarém/Pa- Brasil. destino: itaituba/Pa – Brasil. Período: 21/11/2022 a 
25/11/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia.) servidores:Maria 
do carmo amorim sousa. cPf: 387.773.392-15. Matricula: 5901206/1.
cargo: técnico de Enfermagem. lilian Mota de oliveira, cPf: 845.431.402-
49, Matricula: 5901804/1, cargo: técnico de Enfermagem. ordenador: 
aline Nair liberal cunha

Protocolo: 867513
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

coMissÃo iNterGestores reGioNaL-cir-LaGo de tUcUrUi
resoLUÇÃo cir LaGo de tUcUrUi Nº 07 de 13 de oUtUBro de 2022.
a comissão intergestores regionais – cir laGo dE tUcUrUi, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNsidEraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-B à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.

coNsidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do sistema Único de saúde (sUs), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
coNsidEraNdo que as comissões intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do sUs bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNsidEraNdo a Portaria GM/Ms nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, 
que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde 
no âmbito do sistema Único de saúde (sUs);
coNsidEraNdo a resolução cit nº 23, de 17 de 17 de agosto de 2017, 
que estabelece diretrizes para os processos de regionalização, Planeja-
mento regional integrado, elaborado de forma ascendente, e Governança 
das redes de atenção à saúde no âmbito do sUs;
coNsidEraNdo a resolução cit nº 37, de 22 de março de 2018, que dis-
põe sobre o processo de Planejamento regional integrado e a organização 
de macrorregiões de saúde;
CONSIDERANDO o consensuado na 10ª Reunião Ordinária realizada no dia 
13 de outubro de 2022 pelo aplicativo google meet;
rEsolvE:
art. 1º aprovar os representantes do segmento sEsPa/11º crs/MaraBá 
e segmento cosEMs abaixo relacionados, para composição do Grupo con-
dutor do Processo de Planejamento regional integrado da região de saúde 
do lago de tucuruí conforme anexo desta resolução.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
irlândia da silva Galvão  aline Barros sulzbach
Presidente da cir  secretária Municipal de saúde de Novo repartimento

aNeXo
rePreseNtaNtes do seGMeNto sesPa/11º crs/MaraBÁ

NoMe setor
irlândia da silva Galvão diretora do 11º crs/sEsPa
Joel corrêa dos santos

Joelma fernandes sarmento Planejamento/11º crs/sEsPa

adilson Moraes Borges
Zelinda lima Moraes

Maria rosália Brito cardoso

divisão, organização, controle e avaliação/doca/11º 
crs/sEsPa

francisco saraiva Pereira divisão de vigilância em saúde/11º crs/sEsPa
adalgisa Kally coutinho
alexandra Bezerra Bonzi

cristina Bertochi
divisão técnica/11º crs/sEsPa

rePreseNtaNtes do seGMeNto coseMs

NoMe MUNicÍPios
Ednei Medeiros coutinho
abimael Mendes de Jesus Breu Branco

adivaldo santos ribeiro Goianésia do Pará
Priscila Nascimento souza Jacundá

Maiara Nunes da cruz Novo repartimento
Maria do socorro Moura de oliveira tailândia

Josuélido do Nascimento albuquerque sousa tucuruí
francisco souto de oliveira Júnior - apoiador do cosEMs tucuruí

Protocolo: 867595

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata de Portaria de diÁria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 586 de 20/10/2022,

PUBLicada No doe Nº 35.158 de 21/10/2022, o seGUiNte:
oNde se LÊ: Portaria 586 (em nome; Eliane da silva corrêa).
Leia-se: Portaria 587.
Jucirema de souza Gomes
diretora do 12º crs/sEsPa,.
Portaria Nº 1.700/23.11.2021

Protocolo: 867368

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 588 de 21 de oUtUBro de 2022.
Nome: Humberto santos Borges.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 25 a 28.10.2022
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Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: santa Maria das Barreiras
objetivo: conduzir técnicos de vigilância em saúde
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 867369

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº53 de 19 de oUtUBrro de 2022.
  o diretor do 13º centro regional de saúde/sEsPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 81/2022-ccG de 
19 de Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34838 de 
20/01/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora valÉria dE PaUla MaciEl PaNtoJa, Matricula nº 
57191022-1, lotada no Escritório regional/13°crs para responder pela di-
reção do 13°centro regional de saúde, pelo período de 05 a 08/10/2022.
dEsiGNar a servidora caMila fErNaNdEs Barra matricula nº 5967009-
1, lotada no Escritório regional/13°crs para responder pela direção do 
13°centro regional de saúde, pelo período 12 a 15/10/2022.
dEsiGNar a servidora MaElÍ dE soUZa caldas matricula nº 5966199-
1, lotada no Escritório regional/13°crs para responder pela direção do 
13°centro regional de saúde, pelo período de 18 a 22/10/2022.
dEsiGNar a servidora MiriaM da rocHa alBUQUErQUE matricula nº 
5966196-1, lotada no Escritório regional/13°crs para responder pela di-
reção do 13°centro regional de saúde, pelo período de 26 a 29/10/2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do diretor do 13° crs/sEsPa em: 19/10/2022
Helius cezar tocantins de souza
diretor do 13º centro regional de saúde

Protocolo: 867526
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°168/2022 – HoL

srP Nº105/2022
objeto: fornecimento de iMUNoGloBUliNa aNtitiMÓcito
data: 11/11/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 21 de outubro de 2022
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 867469

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 971/2022 - NPas/Pres/FscMP
o Presidente da comissão de Processo administrativo discipli-
nar 2022/583473, designado pela portaria n.º 956/2022 - cPad/PrEs/
fscMP de 13 de outubro de 2022 publicado no doE n.º 35.155, de 19 de 
outubro de 2022, expedida pelo sr. Bruno Mendes carmona Presidente da 
fundação santa casa de Misericórdia do Pará, para apurar os fatos cons-
tantes do processo n.º 2020/583473, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no § 1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.

rEsolvE:
dEsiGNar aliNE sÔNia da foNsEca soarEs, técnica de Enfermagem , 
Matrícula nº 55556357/1 para, sob compromisso, desempenhar as funções 
de secretária da referida comissão.
Belém, 21 de outubro de 2022
carlos alberto seabra Gonçalves
Presidente do Pad nº2020/583473

Protocolo: 867711
Portaria Nº 969/2022/caPe/FscMP

a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2021/1349607
rEsolvE:
i - dEsiGNar a servidora aNa cláUdia liMa dE soUZa, matrícu-
la: 5671736/2, cargo: Enfermeira Generalista, lotado na Gerência da 
central de Material e Esterilização – GcME/dato, telefone (91) 4009- 
2232, E-mail: gcme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo 
de fiscal do contrato nº 266/2022/fscMP, oriundo da PE Nº 062/2022/
FSCMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FS-
cMP com a empresa PaUlo cEsar aGostiNi ortoPEdicos, cNPJ: 
14.556.855/0001-08, tendo como objeto a MatErial tÉcNico HosPita-
lar Para Uso Na cENtral dE MatEriais E EstEriliZaÇÃo.
ii - dEsiGNar a servidora rosiMairY MaGNo rEis, Matrícu-
la: 54195258/1, cargo: Enfermeira Generalista, lotada na Gerência da 
central de Material e Esterilização – GcME/dato, telefone (91) 4009-
2232, gcme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br, para na ausência do titular, 
exercer o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém/Pa, 20 de outubro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará

Protocolo: 867357

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 811584, diÁrio oFiciaL 
Nº 35.004 de 10/06/2022

errata da Pe srP 062/2021 //Pae: 2021/952221- cNPJ 
da coNtratada

oNde se LÊ: cNPJ/Mf Nº 19.769.575/0001-0
Leia-se: cNPJ/Mf Nº 19.769.575/0001-00
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 867487
errata da PUBLicaÇÃo: 866700, diÁrio oFiciaL 

Nº 35.158 de 21/10/2022
Errata da NE 1896/2022: NoME da coNtratada - PaE: 2022/1213828
oNde se LÊ: coNtratada: aNtÔNio ailtoN da crUZ UcHÔa
Leia-se: coNtratada: aNdErsoN cÉsar dias
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 867323

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 266/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto:aQUisiÇÃo dE MatErial tÉcNico HosPitalar Para Uso Na 
cENtral dE MatEriais E EstEriliZaÇÃo
valor: r$19.170,70
data de assinatura: 20/10/2022
vigência: 20/10/2022 a 20/10/2023
PE 062/2022/fscMPa - PaE Nº 2021/1349607
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288;
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008067, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos 
superávits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 339030
contratado:PaUlo cEsar aGostiNi ortoPEdicos; cNPJ/Mf 
n.º 14.556.855/0001-08
Endereço: rua dom Pedro ii 1080 - Niteroi , canoas rs cEP: 92110-464
telefone: (51) 3051-6659 - (51) 9952 71069
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 867356

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 070/2022-cPL/FscMP

a fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela Portaria Nº 770/2022-GP/fscMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 07/11/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - tipo Menor Preço Global.
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oBJEto: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de inspeção técnica na Estrutura 
da Maternidade Almir Gabriel, conforme as especificações contidas no Ane-
xo i, termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErtaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido a partir do dia 08/09/2022 nos sites: www.
compras.gov.br ou pelo Portal de compras: compras Pará: www.compras-
para.pa.gov.br
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
claudine sarmanho ferreira
Pregoeira/NPEl/fscMP

Protocolo: 867620
PreGÃo eLetrÔNico N° 71/2022-cPL/FscMP

a fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria Nº 770/2022-GP/fscMP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
07/11/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - tipo Menor Preço.
oBJEto: aQUisiÇÃo dE UM sErviÇo coM solUÇÃo coMPlEta dE cEN-
tral tElEfÔNica, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
local da rEaliZaÇÃo do cErtaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
do compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fscMP

Protocolo: 867336

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 21/10/2022
oBJEto: É objeto do presente termo de apostilamento a inclusão das fon-
tes de recurso e seus respectivos superavits, do contrato em epígrafe, 
consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93. inclusão da fonte 
de recurso 0349009607 e seus respectivos superavits.
coNtrato nº 144/2022 - rEf: PE srP Nº 083/2021/fscMP
PaE Nº 2022/559454 - Proc. original: 2021/259742
coNtratada: f. cardoso & cia ltda; cNPJ/Mf sob o n.º 
04.949.905/0001-63
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 867585
aPostiLaMeNto

Número: 1
data de assinatura: 21/10/2022
oBJEto: É objeto do presente termo de apostilamento a inclusão das fon-
tes de recursos e seus respectivos superátivs do contrato em epígrafe, 
consoante permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93. inclusão das fon-
tes de recursos 0149009936, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 
0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009750, 
0349009607 e seus respectivos superavits
PaE Nº 2022/789386 - Proc. original: 2022/16912
coNtrato nº 181/2022 - PE 012/2022
coNtratada: distriBUidora HosPitalar raMos E
MENdoNÇa ltda - EPP, cNPJ/Mf sob o n.º 27.117.540/0001-06
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 867500
aPostiLaMeNto

Número: 3
data de assinatura: 21/10/2022
oBJEto: o presente apostilamento refere-se a inclusão das fontes de re-
cursos, constante do contrato em epígrafe, consoante permite o § 8º do 
artigo 65 da lei 8.666/93. inclusão das fontes de recursos: 0149009936, 
0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 
0349009535, 0349009606, 0349009607, 0349009750 e seus respectivos 
superavits.
coNtrato nº 045/2021 - rEf: PE srP Nº 041/2020/fscMP
PaE Nº 2021/359774 - Proc. original: 2020/512989
coNtratada: BrasfarMa coMÉrcio dE MEdicaMENtos ltda;
cNPJ/Mf sob o n.º 00.799.666/0001-51
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 867437

.

.

oUtras MatÉrias
.

torNar seM eFeito:
PUBlicaÇÃo do Extrato da ata de registro de preços nº183/2022 fscMP, 
publicado no Diário Oficial nº 35119 pg. 29 do dia 19/09/2022
PUBlicaÇÃo dos Extratos: Extrato da ata de registro de preços nº182/2022 
fscMP, Extrato da ata de registro de preços nº185/2022 fscMP, Extrato da 
ata de registro de preços nº189/2022 fscMP
Publicado no Diario oficial nº 35128, pg. 33 do dia 26/09/2022

PUBlicaÇÃo dos Extratos: Extrato da ata de registro de preços nº180/2022 
fscMP, Extrato da ata de registro de preços nº181/2022 fscMP, Extrato 
da ata de registro de preços nº184/2022 fscMP, Extrato da ata de regis-
tro de preços nº186/2022 fscMP, Extrato da ata de registro de preços 
nº187/2022 fscMP, Extrato da ata de registro de preços nº188/2022 fs-
cMP, Extrato da ata de registro de preços nº190/2022 fscMP, Extrato da 
ata de registro de preços nº191/2022 fscMP
Publicado no Diário oficial nº35117pg. 32e 33 do dia 17/09/2022
NPEl/fscMPa

Protocolo: 867508
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 218/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 700762/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 058/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual aquisição de fórmulas e alimentos infantis, para uso na coorde-
nação de Nutrição.
EMPrEsa vENcEdora: aNdradE alcaNtara coMÉrcio dE GENEros 
aliMENticios ltda, cNPJ nº: 27.934.956/0001-17, itens: 15 e 21, com 
valor total: r$ 16.381,00 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e um reais ).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 19/10/2022 a 
19/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, Bruno Mendes carmona

Protocolo: 867525
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 217/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 700762/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 058/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual aquisição de fórmulas e alimentos infantis, para uso na coorde-
nação de Nutrição.
EMPrEsa vENcEdora: distriBUidora HosPitalar raMos 
E MENdoNÇa ltda, EPP cNPJ nº: 27.117.540/0001-06, itens: 
01, 02, 03, 04, 06, 10, 17 e 19, com valor total: r$ 321.362,60 (trezentos 
e vinte e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 18/102022 a 18/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, Bruno Mendes carmona

Protocolo: 867517
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 220/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 700762/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 058/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual aquisição de fórmulas e alimentos infantis, para uso na coorde-
nação de Nutrição.
EMPrEsa vENcEdora: aHcor coMÉrcio dE ProdUtos odoNtolÓGi-
cos ltda, cNPJ nº: 37.556.213/0001-04, itens: 07, 12, 13 e 16, com 
valor total: r$ 83.333,20 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais 
e vinte centavos).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 18/10/2022 a 
18/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, Bruno Mendes carmona

Protocolo: 867530
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 219/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 700762/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 058/2022.
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futura e 
eventual aquisição de fórmulas e alimentos infantis, para uso na coorde-
nação de Nutrição.
EMPrEsa vENcEdora: NUtrivitta HosPitalar EirEli, cNPJ nº: 
31.509.020/0001-16, itens: 05, 08, 09,11, 14, 20 e 22, com valor total: 
r$ 326.133,40 (trezentos e vinte seis mil, cento e trinta e três reais e 
quarenta centavos ).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 19/10/2022 a 
19/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, Bruno Mendes carmona

Protocolo: 867528
aViso de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos

a fundação santa casa de Misericórdia do Pará - fscMP, torna pú-
blica a adEsÃo a ata dE rP Nº 005/2022 - PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
014/2021–srP 007/2021– fcP, nos autos do PaE nº 2022/693548, desti-
nado a contratação de sErviÇos EsPEcialiZados a sErEM PrEstados 
Na coNfEcÇÃo dE MatErial Gráfico, para um período de 12 (doze) 
meses, com valor anual de r$ 708.166,00 (setecentos e oito mil, cento e 
sessenta e seis reais), com a empresa costa iMPrEssÕEs ltda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o n.º 31.833.470/0001-60.
Belém-Pa, 07 de outubro de 2022.
dr. BrUNo MENdEs carMoNa
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
PrEsidENtE

Protocolo: 867300



diário oficial Nº 35.160  27Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1104/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa, 06 de 
oUtUBro de 2022.

  o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rEsolvE:
  i - coNcEdEr, licença Prêmio regulamentar aos servidores deste centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMoPa, abaixo rela-
cionados, no mês de novembro/2022.

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
5630789/2 auricelia Baia de oliveira 2011/2014 01/11/2022 a 30/11/2022 GEHEM
5121817/3 Eloisa de fatima da costa ribeiro 2011/2014 01/11/2022 a 30/11/2022 GEdiH
54188358/1 fabiana regina ribeiro carvalho 2013/2016 01/11/2022 a 30/11/2022 GEMEr
5804310/1 flavio Wanzeler Nascimento de Jesus 2017/2020 01/11/2022 a 30/12/2022 GEtiN
2020033/1 iolanda alves da silva 2015/2018 29/10/2022 a 27/11/2022 GEdiH
57174140/1 Maria do socorro celso dos santos 2018/2021 01/11/2022 a 30/12/2022 GEHEc
5549469/3 Marta inaura Pantoja Passos 2016/2019 01/11/2022 a 30/11/2022 GEriM
55589391/1 Matias ferreira do Nascimento Junior 2016/2019 01/11/2022 a 30/11/2022 GEHEc
5829585/4 Norma suely da cunha freire 2013/2016 01/11/2022 a 30/11/2022 GErEN
5322545/3 regina carla silva Martinho 2015/2018 01/11/2022 a 30/11/2022 sass
54190858/1 Willicy azevedo santos 2017/2020 01/11/2022 a 30/11/2022 cHr-saN

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 06 de outubro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 867275

errata
.

errata N° 2 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 fUNda-
ÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia do Estado do Pará.
tomando-se por base do Princípio da autotutela, de que a administração 
pública tem o poder de rever seus atos, retificamos ATA DE JULGAMENTO 
dE fasE dE HaBilitaÇÃo da toMada dE PrEÇo Nº 003/2022 – HEMoPa, 
para aplicar o benefício lei 123 de 14/12/2006 arts. 42 e 43 à empresa 
coNssErv coNstrUÇÕEs E sErviÇos ltda, alterando a situação de ina-
bilitação da empresa.
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 nº 2 do resultado 
da análise de HaBilitaÇÃo das empresas credenciadas no certame, 
divulgadas na página 30 do diário oficial do Estado do Pará sob o nº 
35.156 sob o protocolo nº 866160 em 20/10/2022, alterando o resultado 
conforme abaixo:
EMPrEsas HaBilitadas EM raZÃo dE tEr atENdido Às EXiGÊNcias 
dE HaBilitaÇÃo PrEvistas No Edital E aNEXos:
• NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. CNPJ: 
02.934.270/0001-03;
• TEM CORDERO COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ 
nº 11.505.962/0001-19;
• MAUÉS ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 36.521.965/0001-77;
• ALC CONSTRUÇÕES ARQUITETURA LTDA ME. CNPJ: 09.456.098/0001-
60; apresentou certidão expedida conjuntamente pela secretaria da re-
ceita federal do Brasil (rfB) e pela Procuradoria-Geral da fazenda Nacional 
(PGfN) emitida em 18/02/2022 vencida em 17/08/2022, porém compro-
vou sua condição microempresa nos termos do item 8 do edital e terá 
prazo de cinco dias úteis prorrogáveis por igual período caso seja declarado 
vencedora do certame para apresentar certidão válida, nos termos da lei 
123/2006 alterada pela lei 147/2014.
• FACE ENGENHARIA Ltda EPP. cNPJ: 14.440.545/0001-23; apresentou 
cNd municipal emitida no dia 24/05/2022 válida por 90 dias, Porém na 
data de análise de documentos verificou – se uma nova certidão dispo-
nibilizada no sicaf. Na condição microempresa nos termos do item 8 do 
edital e terá prazo de cinco dias úteis prorrogáveis por igual período caso 
seja declarado vencedora do certame para apresentar certidão válida, nos 
termos da lei 123/2006 alterada pela lei 147/2014.
• CONSSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 37.844.010/0001-
13; 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. Porém, 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.
EMPrEsas iNaBilitadas:
• 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 licita-
ção, demonstrando inaptidão para o desempenho do serviço de rEvEsti-
MENto 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 comprova-
ção 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 com-
provam sua responsabilidade técnica pela execução de serviços com carac-
terísticas semelhantes ao objeto desse projeto básico, não atendendo ao 
solicitado no itEM 5.4 do termo de referência; a comprovação de capa-
cidade 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 responsa-
bilidade 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, INABI-
litada; Não apresentou a declaração de cumprimento do disposto no § 
6º do art. 28 da constituição do Estado do Pará, solicitado no item 7.7.1.6 
do edital;
• HTF MENDES SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 24.416.087/0001-
40, INABILITADA. Apresentou Certidão de Regularidade Profissional – CRP 
– do referido profissional (Resolução CFC nº 1.402/2012) vencida em 
15/08/2022, solicitado no item 7.6.1 alínea d.
os autos do Processo administrativo nº 2022/544242 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa em dias úteis no horário 
de 08h00min as 14h00min horas na sala da cPl.
de acordo com o art. 109 da lei de licitações nº 8.666/93 mantem-se o 
prazo recursal estabelecido anteriormente para a interposição de recurso 
até 26.10.2022, devendo ser protocolado no setor de Protocolo da fun-
dação HEMoPa no horário de 08h00min as 14h00min horas de Belém-Pa.
Caso não haja interposição de recurso, fica a sessão agendada para aber-
tura dos envelopes de Propostas de Preços, datada para o dia 31 de ou-
tubro 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, 21 de outubro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa

Protocolo: 867555

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1103/2022-GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 06 de oUtUBro de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rEsolvE:
i -  coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores deste centro de He-
moterapia e Hematologia do
Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relacionados, no mês de novembro/2022.
 

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
5484251-1 albertina Martins da costa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GEHEc
54191668-1 alexssandro vieira da silva 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022 HENtU
2019868-1 antônio Messias de Morais 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GEiNE
5760321-1 Bruno tamegão lopes de Noronha 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GEtrd
57230925-3 cleonice Nascimento do carmo Gomes 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 HENal
54196597-1 daniel Gomes de lima 2015/2016 01/11/2022 a 30/11/2022 GEHEc
7000340-1 fernando rocha Brito 2019/2020 01/11/2022 a 30/11/2022 GEdiH
55585755-2 francely vinhote aguiar lemanski 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GEsEs
5959301-1 Heloise da silva ferreira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GEcod
5953118-1 iva Zaiza valente sobral 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 cHr-saN
57191011-1 Jalva Mary sousa da cruz 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 HENaB
5958072-1 Jamila vaz tavares 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GEHEc
5855098-2 Jefferson Jackson Cardoso Pantoja 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GEcod
5940862-1 Maciel de oliveira sobrinho 2019/2020 01/11/2022 a 30/11/2022 HENca
57209155-1 Marcos laercio Pontes reis 2017/2018 01/11/2022 a 30/11/2022 GEHEc
5892760-1 Maria de Nazare silva ferreira 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 HENaB
57174894-1 Maria de Nazare da silva Braga 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GEtrd

7002009-1 Maria do socorro leão de almeida 2021/2022 01/11/2022 a 15/11/2022 cHr-MaB
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7002009-1 Maria do socorro leão de almeida 2021/2022 02/01/2023 a 16/01/2023 cHr-MaB
5795001-7 Monica Moreira Barbalho 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 GaPrE
80846406-4 Nasare do rosário Garcia Barata 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022 GEcoN
7000510-1 olimpio Marcolino Bastos de almeida 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 cHr-saN
57226345-1 oneide da cruz Barbosa 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 cHr-cas
5927564-2 Pedro victor de assis Brito 2019/2020 01/11/2022 a 30/11/2022 GEtrd
5266378-1 raul de abreu soares 2020/2021 16/11/2022 a 30/11/2022 GEraP
5266378-1 raul de abreu soares 2020/2021 16/12/2022 a 30/12/2022 GEraP
5916429-1 rebeca Guerra trindade 2020/2021 21/11/2022 a 05/12/2022 GEiNE
54194447-2 reginaldo Bezerra vaz 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 HENal
51806778-2 roberval luiz feio farias 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 NQ
54191745-1 silvio santos vieira 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022 GEtra
54192753-1 simone Maria Mendonça de vilhena 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 HENaB
5392993-4 sylvia Helena aben athar rodrigues 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022 oUvidor
54189183-1 Wanderlei costa sosinho 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022 GEtra
5161002-3 Wanderlucia Gonçalves Barroso 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022 cHr-saN

ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 06
de outubro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ castElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 867267
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 234/22
Nome: ElsoN MoNtEiro NEvEs
Matrícula: 5830990/2
cargo/lotação: técnico de Enfermagem/fHcGv
Período: 04/10/2022 a 14/10/2022

Protocolo: 867339

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na Portaria n° 505 de 19 de SETEMBRO de 2022, o seguinte:
oNde LÊ-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
5911507 4 aNNY NaYara Barros Garcia 17/10/2022 15/07/2022

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
 5911507 4  aNNY NaYara Barros Garcia 17/10/2022 15/11/2022

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 35.121 de 
20/09/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcGv

Protocolo: 867534

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 598, de 21 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/1320756.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
3.000,00 (três Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de oUtUBro/2022, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (triNta) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.

NoME: lEaNdro soUZa rodriGUEs
carGo: aUXiliar adMiNistrativo
MatrÍcUla: 5827850/2
rG: 3033527
cPf: 646.381.202-10
333903096 – MatErial dE coNsUMo…...............................r$ 3.000,00
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcGv

Protocolo: 867569

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 428 de 20 de oUtUBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº. 35.158 de 21/10/2022.

oNde se LÊ:
sErvidor (Es):
JoÃo WaNdErlEY silva olivEira – Mat. 5962022-1, dirEtor
ElaiNE cristiNa NolEto MENdoNÇa – Mat. 5740762-3, ENfErMEira
HÉrica dE PaUla aQUiNo olivEira – Mat. 57233599-1, ENfErMEira
Leia-se:
sErvidor (Es):
JoÃo WaNdErlEY silva olivEira – Mat. 5962022-1, dirEtor
ElaiNE cristiNa NolEto MENdoNÇa – Mat. 5740762-3, ENfErMEira
Márcia viEira torrEs – Mat. 57221386-4, ENfErMEira

Protocolo: 867248

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 138  de 18 de oUtUBro de 2022
o secretário de Estado de transportes, no uso de suas atribuições legais;
considerando o teor do memorando nº 032/2022-Nci anexo ao PaE nº 
2022/1050242;
resolve:
dEsiGNar a servidora aNGEla Maria laGoia valENtE id. funcional nº 
3275612/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, para respon-
der pelo coordenador de Núcleo de controle interno, no período de 03.10 
a 01.11.2022, em substituição a servidora cassia Koury Barbalho, id. fun-
cional nº 57191423/4, que se encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário de Estado de transportes, 18 de outubro de 2022
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 867650

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo Nº. 2022/1049858

coNtrato N°. 070/2022
oBJEto: fornecimento de água mineral natural em conformidade com as 
especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Re-
ferência - anexo i do Edital, o fornecimento pela coNtratada à coNtra-
taNtE, consoante estabelecido no Processo licitatório n° 2020/363503. 
Passam a fazer parte integrante deste contrato, sob a forma de anexos, 
como se nele fossem transcritos, no seguinte documento: a) termo de 
referência (anexo i do Edital).
valor GloBal: r$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais)
viGÊNcia: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 012/2020.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentaria: 29101; Programa de 
trabalho: 26.122.1297.8338; Natureza da despesa: 339039; origem do 
recurso: tesouro; fonte do recurso: 0101000000; Pi: 4120008338c.
data da assiNatUra: 18/10/2022.
coNtratada: N r PErEira coMÉrcio dE áG Ua EirEli
cNPJ: 37.170. 992/0001-05.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira– sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 867670
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eXtrato do coNtrato
 coNtrato N°. 69/2022

Processo Nº. 2022/585031
oBJEto: contratação de empresa especializada em manutenção preven-
tiva e corretiva, assistência técnica de equipamentos de transportes verti-
cais, elevador, com cobertura total de peças, para atender as necessidades 
da secretaria de Estado de transportes do Pará – sEtraN, órgão do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
valor GloBal: r$ 9.000,00 (nove mil reais).
viGÊNcia: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.
ModalidadE: Pregão Eletrônico n° 005/2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade orçamentaria: 29101; Programa de trabalho: 
26.122.1297.8338.0000; Natureza da despesa: 339039; fonte do recur-
so: 0101000000; Plano interno: 4120008338c.
data da assiNatUra: 21/10/2022.
coNtratada:
NoME: coNsErP MaNUtENÇÃo dE ElEvadorEs ltda.
cNPJ: 00.489.015/0001-65.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira– sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 867667
eXtrato do coNtrato
Processo: 2022/414740

Nº do coNtrato: 068/2022
oBJEto: Execução dos serviços de construção de Ponte Mista (concreto e 
aço) sobre o rio camarazinho (360,00m x 10,00m), localizada na traves-
sia entre salvaterra e cachoeira do arari, na Pa154, km 21, trecho Pa-154 
salvaterra / cachoeira do arari no Município de cachoeira do arari, sob a 
jurisdição do 9º Núcleo regional.
valor: r$ 40.844.029,40 (quarenta milhões, oitocentos e quarenta e 
quatro mil, vinte e nove reais e quarenta centavos).
data da assiNatUra: 19/10/2022.
PraZo: 760 (setecentos e sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
ModalidadE: concorrência Pública n° 003/2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade orçamentária: 29101, Programa de trabalho: 26.782.1486.7430, 
Natureza da despesa: 449051, fonte de recurso: 0124000000, origem do 
recurso: tEsoUro.
dados da coNtratada:
NoME: PPB ENGENHaria ltda.
cNPJ: 22.911.135/0001-41.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 867709

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato Nº: 011/2022

Processo: 2021/388876  aNeXo: 2022/953326
JUstificativa: o termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato nº. 
011/2022 decorre do interesse da Empresa contratada, Manifestação da 
área técnica e Manifestação Jurídica, devidamente autorizada pelo secre-
tário de Estado de transportes, com fundamento no art. 57, §1, ii da lei 
federal nº. 8.666/93.
iNic. dE viG.: 06/09/2022  tÉrM. viG.: 04/12/2022
PraZo: 90 (noventa) dias.
data da assiNatUra: 19/10/2022.
coNtratada: r. K. l. coNstrUÇÕEs ltda.
cNPJ: 12.669.568/0001-89.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs

Protocolo: 867705

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 085/2022 Processo nº 2022/368654
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 13/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 085/2022 é decorrente da solicitação da coNcEdENtE. a prorro-
gação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na 
cláusula Quinta, 5.1, alínea “h” passando consequentemente os documen-
tos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte ) dias
inic. de vig.: 20/10/2022 t. vig.: 16/02/2023.
NoME: PrEfEitUra MUNiciPal dE Brasil Novo
cNPJ nº: 34.887.950/0001-00.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 867663

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 149/2022 Processo nº 2022/700969
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 18/10/2022
  Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 149/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENtE. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 117 (cento e dezessete) dias
inic. de vig.: 27/10/2022 t. vig.: 20/02/2023.
NoME: PrEfEitUra MUNiciPal dE caMEtá 
cNPJ nº: 05.105.283/0001-50.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 867664
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 131/2021 Processo nº 2021/975563
Nº. do termo: 2º  data de assinatura: 11/10/2022
  Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 131/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de 
conceição do araguaia através do ofÍcio Nº 0307/2022-GaB/PMca data-
do em 21 de setembro de 2022, a obra em referência foi iniciada em maio 
do corrente ano, já estando com um percentual de 45,89% de execução 
de serviços constantes do Plano de trabalho desse instrumento de parce-
ria, pois ainda há mais da metade a ser finalizada, por outro lado ainda 
há recursos financeiros a serem liberados, assim e para melhor análise do 
nosso pleito, anexamos o cronograma de execução de obras devidamente 
atualizando (seq.81-82). a prorrogação de prazo encontra fundamento na 
lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h” e “j”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de vig.: 17/10/2022 t. vig.: 13/02/2023.
NoME: PrEfEitUra MUNiciPal dE coNcEiÇÃo do araGUaia
cNPJ nº: 05.070.404/0001-75.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 867665
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 067/2022  Processo nº 2021/182357
Nº. do termo: 1º  data de assinatura: 11/10/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 067/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de Bannach, através do Oficio Nº 080/2022-GP/MBA datado em 21 de 
setembro de 2022, Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumpri-
mento da finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra funda-
mento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea 
“h” e “j”, passando consequentemente os documentos supra referenciados 
a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias
inic. de vig.: 29/10/2022 t. vig.: 25/02/2023
NoME: PrEfEitUra MUNiciPal dE BaNNacH
cNPJ nº: 01.595.320/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 867660

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: coNcorrÊNcia.

NÚMero: N.º 006/2022.
oBJEto: serviços de restauração e conservação da Pa-151 (lote ii), tre-
cho: Ent. Pa-263 (Breu Branco) / Ent. Pa-150 (Jacundá), sub-trecho: rod. 
Pa-151 - km 65,50 / Ent. Pa-150 (Jacundá), na região de integração lago 
tucuruí, sob a jurisdição do 5º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 27/10/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da sEtraN.
data de abertura: 29/11/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira
Belém, 21 de outubro de 2022.

Protocolo: 867580
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.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

iNstrUÇÃo NorMatiVa N° 01/2022 de 20 de oUtUBro de 2022.
dispõe sobre o procedimento para cumprimento do decreto Estadual nº 
2.695 de 18 de outubro de 2022 por parte de usuários e operadores de li-
nhas rodoviárias e hidroviárias para obtenção de transporte intermunicipal 
gratuito durante o período eleitoral e dá outras providências.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, no uso de suas atribuições previstas no artigo 
16 e no inciso i do art. 19 da lei Estadual nº 6.099, de 30 de dezembro 
de 1997 e suas alterações, e de acordo com a deliberação da diretoria 
colegiada, e;
coNsidEraNdo a necessidade de estabelecer procedimentos para gra-
tuidade de passagens por parte de usuários de transporte intermunicipal 
rodoviário e hidroviário durante o período eleitoral; E, para atender o dis-
posto no decreto Estadual Nº 2.695 de 18 de outubro de 2022 a arcoN 
resolve determinar parâmetros para obtenção do objeto do referido decre-
to Estadual, nos seguintes termos:
r E s o l v E:
art. 1º a obtenção da autorização para o transporte gratuito do transporte 
intermunicipal rodoviário e hidroviário de passageiros, se dará por parte 
dos usuários junto aos operadores devidamente cadastrados e regulados 
junto a arcoN-Pa, cuja relação está disponível no sitio eletrônico da ar-
coN-Pa: https://www.arcon.pa.gov.br/.
Parágrafo único – os operadores cadastrados somente na modalidade de 
serviço de afretamento, não estão aptos para o transporte referido desta 
instrução Normativa, por não ser um serviço de transporte regular.
art. 2º No ato da solicitação para obtenção da autorização para o transpor-
te de passageiros o usuário deverá apresentar os seguintes documentos:
§ 1º - título de eleitor, do e-titulo, ou alternativamente, de qualquer meio 
idôneo, físico ou eletrônico, que comprove a identidade e o local de votação 
do usuário (domicílio eleitoral).
§ 2º - a utilização gratuita do transporte para a saída (retorno) do municí-
pio onde o eleitor tem domicílio eleitoral, fica condicionada
também, além dos citados acima, à apresentação do comprovante de vo-
tação e a utilização da gratuidade para o trecho de ida.art. 3º a solicitação 
para obtenção da autorização por parte dos usuários, deverá ser solicitada 
junto aos guichês de venda dos operadores cadastrados e regulados junto 
a arcoN-Pa.
art. 4º os operadores que efetuarem o transporte de usuários, deverão 
apresentar à arcoN, em até 07 dias úteis após o período eleitoral esti-
pulado no decreto Estadual, listagem conforme modelo anexo, contendo 
- nome completo, documento de identificação, origem, destino, valor da 
tarifa – e ainda Nota Fiscal de Serviço afim de comprovação e validação das 
viagens realizadas pelos usuários neste período eleitoral, aos quais serão 
encaminhadas a sEastEr para ressarcimento pelo Governo do Estado.
Parágrafo único – a não apresentação das exigências disponibilizadas no 
“caput” deste artigo ensejarão a nulidade do ato.
art. 5º os casos omissos serão analisados e deliberados pelo diretor Geral.
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo dirEtor GEral da arcoN-Pa
aNeXo 
raZÃo social: Nº do traNsPortador:

cNPJ Nº:
liNHa / travEssia:

NoMe do BeNeFiciÁrio Nº de ideNtiFicaÇÃo oriGeM destiNo VaLor da tariFa (r$)
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Protocolo: 867463

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 320 de 21 de oUtUBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUario E da 
PEsca, iNtEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022,

coNsidEraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, publicado no 
doE nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de 
Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárquica 
e fundacional;
coNsidEraNdo o art. 3º § 2º a cessão de servidor no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedade de 
economia mista, observará o prazo de até 04 (quatro) anos, conforme 
previsto no instrumento respectivo de cessão, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou entidades envolvidos 
e com a anuência do servidor cedido.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1347201
rEsolvE:
ProrroGar a cessão do servidor de cargo efetivo, cedido para a defenso-
ria Pública, por um período de 02 anos, de 06.10.2022 a 04.10.2024, com 
ônus para o órgão cessionário.

MatrÍcULa NoMe
54187789/1 clivEr rEis Barata

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 867661

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 324 de 07 de oUtUBro de 2020, PUBLicada No 
doe Nº 34.366 de 08.10.2020
sErvidor: clivEr rEis Barata, MatrÍcUla Nº 54187789/1
oNde se LÊ: dE: 07/10/2020 a 05/10/2024
Leia-se: dE: 31/10/2020 a 30/10/2022

Protocolo: 867499
Portaria de diÁrias 875/2022 BENEficiário (a): fábio andré 
tourão. oNde se PErÍodo: 16 a 21/10/2022 Leia-se: 18 a 20/10/2022  
ordENador: Marcio Marcelo de souza trindade- diretor administrativo e 
financeiro/sEdaP

Protocolo: 867335

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 904/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
thiago Neves cruz. carGo: tec. Gestão de Pesca e aquicultura. MatrÍcU-
la: 57216522-1. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo:  terra alta/Pa. oBJEti-
vo: complementação de diárias referente a Portaria 884/2022, com obje-
tivo de realizar visita técnica à estação de alevinagem orion Nina ribeiro  
PErÍodo: 20/10/2022. Nº dE diárias: ½ (meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 905/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
Jailton Barros serejo carGo/função: técnico de Gestão em Pesca e aqui-
cultura. MatricUla: 57175425/2. oriGEM: Belém/Pa.. dEstiNo:  ter-
ra alta/Pa. oBJEtivo: complementação de diárias referente a Portaria 
885/2022, com objetivo de realizar visita técnica à estação de alevinagem 
orion Nina ribeiro  PErÍodo: 20/10/2022. Nº dE diárias: ½ (meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo 
e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 906/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
Emerson de souza vieira carGo: Motorista. MatrÍcUla: 57205257. ori-
GEM: Belém/Pa. dEstiNo: terra alta Pa. oBJEtivo: complementação de 
diárias referente a Portaria 894/2022 com o objetivo de conduzir servi-
dores que irão realizar visita técnica à estação de alevinagem orion Nina 
ribeiro PErÍodo: 21/10/2022. Nº dE diárias: 1 (uma). ordENador: 
Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 867378

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidas PElo ilMo. 
sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos aU-
tos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNErosa 
(doaÇÃo) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:
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Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2014/324345 Maria sElMa BotElHo 
da silva

cHacara Pro-
GrEsso 46,6251Ha coNcEiÇÃo do 

araGUaia 1767

Belém(Pa), 21/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 867374

.

.

errata
.

errata na Portaria Nº01644/22 de 16/09/2022
Publicada no doE nº 35121 de 20/09/2022
onde se lê : 17/10/2022 a 16/11/2022
Leia-se: 17/10/2022 a 15/11/2022

Protocolo: 867359

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 01768/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rEsolvE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

3166210/1 antonio Maria da costa vila Nova GcQ 05/12/2022 a 03/01/2023 2021/2022

5419638/2 cassia regina Neves Maradei Pereira cdi 12/12/2022 a 10/01/2023 2020/2021

8002811/2 fabio roberto dos reis Monteiro GcG 19/12/2022 a 17/01/2023 2021/2022

57175032/2 flavio ricardo albuquerque azevedo dEaf 01/11/2022 a 30/11/2022 2020/2021

57211298/1 francimari colares de oliveira cruz cGir 26/12/2022 a 24/01/2023 2021/2022

31689751/1 Jarbas de souza furtado cGir 05/12/2022 a 03/01/2022 2021/2022

3165612//1 João Guilherme da silva Queiroz GcQ 05/12/2022 a 03/01/2023 2020/2021

3170012/1 Maria Eloisa dos santos leal caf 05/12/2022 a 03/01/2023 2021/2022

5960259/2 Maria rosalia santos da silva GaB 05/12/2022 a 03/01/2023 2021/2022

3166902/1 raimunda do socorro lobo Nascimento GGP 05/12/2022 a 03/01/2023 2021/2022

3168948/1 samuel silva almeida GcQ 05/12/2022 a 03/01/2023 2020/2021

Publique-se
Bruno Yoheiji Kono rsamos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 20 
de outubro de 2022

Protocolo: 867547

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº  6606/2022 - adeParÁ, de 18 de oUtUBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente  de área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
coNsidEraNdo, a lei complementar federal nº173,de 27 de maio de 
2020, que estabelece o Programa federativo de Enfrentamento ao corona-
virus sarscov-2 (covid19), e altera a lei complementar nº 101, de 04 
de maio de 2020, foram estabelecidas diretrizes gerais sobre a aplicação 
do referido diploma legal, dentres essas, as situações tratadas no art. 8º, 
da referida lei, que tem repercussão direta na área de Gestão de Pessoas.
coNsidEraNdo, as medidas elencadas nos incisos iX do art 8º da lc 
173/2020, que trata da probição de cômputo de tempo de como período 
aquisitivo para efeito de anuênios, triênios, quinquênios, licença prêmio e 
demais mecanismos equivalentes.
r E s o l v E:
coNcEdEr licENÇa PrÊMio dE sEtEMBro 22, a servidora abaixo:

Pae Matrícula Nome triênio dias Período de gozo
2022/1223935 5871115/3 Marcia Batista PENNa 2010/2013 30 11/10/22 a 09/11/22

MElissa MartiNs BEZErra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas
tatiaNE viaNNa da silva
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 867559

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 6607/2022 - adeParÁ, de 18 de oUtUBro de 2022
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo o PaE 2022/1223935 e o que determina o art. 132, inciso ii 
da lei nº 5.810/94, que rEGUlaMENta a coNcEssÃo dE GratificaÇÕEs.
r E s o l v E:
dEsiGNar o(a) servidor(a) adriaNo Marcos dE carvalHo vilar, ma-
trícula n° 54185775/1, fiscal Estadual agropecuário, para responder pela 
GPcBt, durante o período de 30 dias de licENÇa PrÊMio do(a) titular 
Márcia Batista PENNa, matricula 5871115/3, GEP-das 011.3, no perío-
do de 11/10/22 a 09/11/22.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 867567

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° Termo Aditivo
contrato 11/2020
Processo n° 2020/439902
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
valor Mensal: r$ 830,00
valor total: r$ 9.960,00
viGÊNcia: 13/10/2022 à 12/10/2023
classificaÇÃo do oBJEto: locação de imóvel no munícipio de visEU
JUstificativa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNtratado: João KennEdy ataíde de oliveira, cPf: 790.647.952-15
ordENador: adriElE caroliNa fraNco cardoso, diretora Geral em 
exercício

Protocolo: 867321

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6721/2022: BENEfici-
ário; dEYvEsoN GoMEs dE Bastos Matrícula: 57223367;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência regional de 
Xinguara. Elemento de despesa / valor: 339030/39 r$ 2.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 867436
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6718/2022: BENEfi-
ciário: roGErio fErrEira loUrENco; Matrícula: 54185784;função: 
20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;ob-
jetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de 
pessoa jurídica, para atender as necessidades da coordenadoria de Gestão 
e Planejamento Estratégico. Elemento de despesa / valor: 339039 /r$ 
3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 867427
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6720/2022: BENEfici-
ário: adriaNE Morais dE farias da lUZ; Matrícula: 55588170;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições 
de materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Gerên-
cia de Educação sanitária – GEs.Elemento de despesa / valor: 339030 / 
r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867434
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6722/2022: BENEficiá-
rio: saNdra PErEira da silva;Matrícula: 6403722;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da Gerência regional de são Ge-
raldo do araguaia. Elemento de despesa/ valor: 339030/ r$2.000,00;Pra-
zo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.
ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 867441
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6723/2022: BENEfici-
ário: Marcos NasciMENto MoUra; Matrícula: 57190367;função: 20 
agricultura; Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objeti-
vo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de 
pessoa jurídica, prestação de serviço de pessoa física, para atender as 
necessidades da Gerência regional de almeirim. Elemento de despesa / 
valor: 339036/47/39 r$ 3.000,00; Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15. ordenador de despesas: tatiaNE 
viaNNa da silva.

Protocolo: 867453
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.

diÁria
.

Portaria: 6719/2022 
objetivo: realizar capacitação em defesa sanitária animal aos fiscais 
Estaduais agropecuários Médicos(as) veterinários(as), agentes fiscais 
agropecuários e auxiliares de campo no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNas/
Pa servidor: 5898315/ adriElE caroliNa fraNco cardoso(dirE-
tor(a) dE dEfEsa E iNsPEÇÃo aNiMal) / 2,5 diárias / 20/10/2022 a 
22/10/2022.ordenador: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 867423
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6717/2022: BENEficiá-
rio: JosE fErrEira NoBrE JUNior; Matrícula: 5870364;função:20agri-
cultura;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 Gerência regional de castanhal 
– Grc. Elemento de despesa / valor: 339039/r$ 2.000,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 867412
Portaria: 6716/2022 
objetivo: Participar da reunião do fórum nacional dos executores de sani-
dade agropecuária - fonesa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: BrasÍlia/df servidor: 5898315/ adriElE 
caroliNa fraNco cardoso(dirEtor(a) dE dEfEsa E iNsPEÇÃo aNi-
Mal) / 2,5 diárias / 16/10/2022 a 18/10/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 867358
Portaria: 6715/2022 
objetivo: realizar Monitoramento da Mosca da carambola.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caMEtá/Pa destino: li-
MoEiro do aJUrU/Pa servidor: 05654033/ aNtoNilsoN PErEira dE 
lEao (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 24/10/2022 a 
25/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867349
Portaria: 6714/2022 
objetivo: realizar visitas institucionais nas unidades da adEPará.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
aUGUsto corrÊa, BoNito, BraGaNÇa, cacHoEira do Piriá, caPaNE-
Ma, PEiXE-Boi, QUatiPUrU, saNtarÉM Novo, sÃo JoÃo dE PiraBas, 
visEU/Pa servidor: 80015616/ roMUlo coElHo PaNtoJa (GErENtE) / 
5,5 diárias / 24/10/2022 a 29/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoso.

Protocolo: 867342
Portaria: 6710/2022 
objetivo: realizar ações de monitoramento da praga quarentenária bactro-
cera carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: PEiXE-Boi/Pa destino: saliNÓPolis, sÃo JoÃo dE 
PiraBas/Pa servidor: 54189780/ MadsoN aNtoNio BUlHÕEs caval-
caNtE (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 25/10/2022 a 26/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867273
Portaria: 6707/2022 
objetivo: dar apoio na emissão de Gta no escritório da vila são José 
durante a ausência da única servidora lotada naquela localidade.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saPUcaia/Pa destino: 
XiNGUara/Pa servidor: 5868203/ Joao cUstodio dE liMa (tÉcNico 
aGrÍcola) / 2,5 diárias / 25/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: adriE-
lE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867284
Portaria: 6711/2022 
objetivo: acompanhar equipe de Educação sanitária.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUMÃ/Pa destino: sÃo fÉliX do 
XiNGU/Pa servidor: 5960560/ rossllENEY alvEs saMPaio PalHEta 
(GErENtE rEGioNal) / 1,5 diária / 27/10/2022 a 28/10/2022.ordena-
dor: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867286
Portaria: 6706/2022 
objetivo: realizar supervisão na ulsa de afuá, chaves, Portel e Melgaço.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEvEs/Pa desti-
no: afUá, cHavEs/Pa servidor: 5904808/ JosÉ WaNdErlEi dos saN-
tos olivEira / (GErENtE) / 6,5 diárias / 23/10/2022 a 29/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867278
Portaria: 6708/2022 
objetivo: realizar ação técnica e administrativa para realizar conclusão das 
aberturas de cadastro de 140 produtores nos municípios de Pau d´arco 
e Piçarra e entrega dos cartões de acesso dos produtores. realizar ação 
técnica e administrativa com vistoria em 4 propriedades com possível in-
dícios de irregularidades, no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa destino: PaU d`arco, PiÇarra, sÃo 
fÉliX do XiNGU, XiNGUara/Pa servidor: 57234545/ rodriGo aNtoNio 
MoNtEiro da silva / (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 10,5 diá-
rias / 16/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoso.

Protocolo: 867291

Portaria: 6712/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem:  cUrraliNHo/Pa destino: sÃo sEBastiÃo da Boa 
vista/Pa servidor: 57192005/ cassia EliaNE do P. socorro dE soUZa 
E silva (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 19/10/2022 
a 21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867295
Portaria: 6709/2022 
objetivo: realizar ação técnica e administrativa para realizar conclusão das 
aberturas de cadastro de 140 produtores dos municípios de Pau d´arco 
e Piçarra e entrega dos cartões de acesso dos produtores. realizar ação 
técnica e administrativa com vistoria em 4 propriedades com possível indí-
cios de irregularidades, no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: tailÂNdia/Pa destino: PaU d`arco, PiÇarra, sÃo 
fÉliX do XiNGU, XiNGUara/Pa servidor: 6403360/JoÃo PaUlo dos 
saNtos (fiscal EstadUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 
10,5 diárias / 16/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoso.

Protocolo: 867304
Portaria: 6700/2022 
Objetivo: Realizar atendimento a notificação de suspeita de doença ner-
vosa em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: saNta Maria das BarrEiras/
Pa servidor: 8400838/ rENata PErEira da silva MarQUEs (MÉdico 
vEtEriNário) / 1,5 diária / 01/10/2022 a 02/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867249
Portaria: 6699/2022 
Objetivo: Atividade de fiscalização para a renovação de licença de fun-
cionamento no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: oUrilÂNdia do NortE/Pa destino: áGUa aZUl do NortE/Pa 
servidor: 572220066/ JoElMa MariaNo da PaiXÃo (MÉdico vEtEri-
Nário) / 1,5 diária / 19/10/2022 a 20/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867244
Portaria: 6704/2022 
objetivo: tratar de assuntos administrativos referente patrimônio,veículos 
equadro de servidores da gerência regional de breves.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEvEs/Pa destino: BElÉM/Pa servi-
dor: 5904808/ JosÉ WaNdErlEi dos saNtos olivEira / (GErENtE) / 
2,5 diárias / 20/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoso.

Protocolo: 867247
Portaria: 6697/2022 
objetivo: realizar atendimento a suspeita de síndrome nervosa no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: GoiaNÉsia do 
Pará/Pa destino: Novo rEPartiMENto/Pa servidor: rG0179184520014/ 
roNilso dE soUsa da silva (fiscal EstadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico vEtEriNário) / 0,5 diária / 05/10/2022 a 05/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867224
Portaria: 6702/2022 
objetivo: auxiliar a médica veterinária nos trabalhos de iniciar e/ou dar 
continuidade ao saneamento de 06 focos de aiE, cadastramento e recadas-
tramento de propriedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: Brasil Novo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa ser-
vidor: 54187005/ EriNaldo silva dos saNtos (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 17/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867225
Portaria: 6698/2022 
Objetivo: Atividade de fiscalização para a renovação de licença de fun-
cionamento no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: oUrilÂNdia do NortE/Pa destino: áGUa aZUl do NortE/Pa 
servidor: 54187183/ cicEro raMalHo dos saNtos / (aGENtE dE dE-
fEsa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 19/10/2022 a 20/10/2022.ordena-
dor: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867232
Portaria: 6703/2022 
Objetivo: Dar apoio na fiscalização em torno dos eventos agropecuário, 
lEilÃo coMErcial fEXPoaNr E lEilÃo ElitE fEXPoaNr no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa desti-
no: Novo rEPartiMENto/Pa servidor: 55586097/ lUis alBErto soUsa 
torrEs (tÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diárias / 14/10/2022 a 17/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867236
Portaria: 6694/2022 
objetivo: atividade de saneamento de foco de anemia infecciosa equina 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oU-
rilÂNdia do NortE/Pa destino: oUrilÂNdia do NortE/Pa servidor: 
572220066/ JoElMa MariaNo da PaiXÃo (MÉdico vEtEriNário) / 
1,5 diária / 17/10/2022 a 18/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoso.

Protocolo: 867189
Portaria: 6695/2022 
objetivo: atividade de saneamento de foco de anemia infecciosa equina 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oU-
rilÂNdia do NortE/Pa destino: oUrilÂNdia do NortE/Pa servidor: 
54187183/ cicEro raMalHo dos saNtos / (aGENtE dE dEfEsa aGro-
PEcUária) / 1,5 diária / 17/10/2022 a 18/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867198
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Portaria: 6685/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Murcha por fusarium foc 
r4t em bananeiras no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: altaMira/Pa destino: Placas/Pa servidor: 54186960/
PEdro PaUlo Matos dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diá-
rias /24/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 867181
Portaria: 6689/2022 
Objetivo: Dar apoio para realização de fiscalização de Revendas Agropecu-
árias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
soUrE/Pa destino: salvatErra/Pa servidor: 03175189/ aGNaldo da silva 
BarBosa (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 18/10/2022 a 
18/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867182
Portaria: 6686/2022 
objetivo: dar apoio em atividade de saneamento para aiE em propriedade 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio 
Maria/Pa destino: XiNGUara/Pa servidor: 57175962/ EUfrasio Jaco-
ME dE MoUra filHo (MÉdico vEtEriNário) / 1,5 diária / 18/10/2022 
a 19/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867186
Portaria: 6690/2022 
objetivo: dar apoio no atendimento a suspeita de síndrome nervosa no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcU-
rUÍ/Pa destino: BaiÃo/Pa servidor: 55586097/ lUis alBErto soUsa 
torrEs (tÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária / 07/10/2022 a 07/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867188
Portaria: 6692/2022 
objetivo: iniciar e/ou dar continuidade ao saneamento de 06focos de aiE, 
cadastramento e recadastramento de propriedades no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Brasil Novo/Pa des-
tino: MEdicilÂNdia/Pa servidor: 54185761/ cEliJaNE diNiZ E silva / 
(MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 17/10/2022 a 21/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867201
Portaria: 6696/2022 
objetivo: dar apoio ao fEa no atendimento a suspeita de síndrome ner-
vosa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
tUcUrUÍ/Pa destino: Novo rEPartiMENto/Pa servidor: 55586097/ lUis 
alBErto soUsa torrEs (tÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária / 05/10/2022 
a 05/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867205
Portaria: 6691/2022 
Objetivo: Realizar a fiscalização das Revendas Agropecuárias no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: soUrE/Pa desti-
no: salvatErra/Pa servidor: 57209646/ KEllY cristiNY GoMEs da Pai-
XÃo alBUQUErQUE (MÉdico vEtEriNário) / 0,5 diária / 18/10/2022 a 
18/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867195
Portaria: 6701/2022 
Objetivo: Realizar atendimento a notificação de suspeita de doença ner-
vosa na propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: saNta Maria das BarrEiras/
Pa servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBato (tÉcNico aGrÍcola) 
/ 1,5 diária / 01/10/2022 a 02/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoso.

Protocolo: 867216
Portaria: 6682/2022 
objetivo: realizar abertura de cadastro de 04 propriedades rurais no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: altaMira/
Pa destino: sENador JosÉ PorfÍrio/Pa servidor: 57223310/ oiliÇato 
alvEs dE soUZa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 27/10/2022 a 
28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867151
Portaria: 6687/2022 
objetivo: dar apoio na continuação do saneamento referente ao foco de 
aiE em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: sÃo doMiNGos do araGUaia/Pa destino: BrEJo 
GraNdE do araGUaia/Pa servidor: 54187761/ fraNcisco clEitoN cos-
ta farias (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 17/10/2022 
a 18/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867152
Portaria: 6681/2022 
objetivo: realizar abertura de cadastro de 04 propriedades rurais no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: altaMi-
ra/Pa destino: sENador JosÉ PorfÍrio/Pa servidor: 5648106/ Gri-
Maldi lUiZ Mafra (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 27/10/2022 a 
28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867146
Portaria: 6683/2022 
objetivo: auxiliar o fEa a realizar desinterdição de 01 propriedade, com encer-
ramento de foco para aiE no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: altaMira/Pa destino: altaMira/Pa servidor: 5648106/ 
GriMaldi lUiZ Mafra (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 26/10/2022 a 
26/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867154
Portaria: 6684/2022 
objetivo: dar apoio em atividade de saneamento para aiE em propriedade no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/
Pa destino: XiNGUara/Pa servidor: 57223367/ dEYvEsoN GoMEs dE Bas-
tos / (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 18/10/2022 a 
19/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867171

Portaria: 6688/2022 
objetivo: continuação do saneamento referente ao foco de aiE da fazen-
da rouxinol no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: sÃo doMiNGos do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do 
araGUaia/Pa servidor: 55588838/ cEsar aUGUsto soarEs loPEs (MÉ-
dico vEtEriNário) / 1,5 diária / 17/10/2022 a 18/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867169
Portaria: 6693/2022 
objetivo: realizar atividades de saneamento para aiE em propriedade no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUa-
ra/Pa destino: XiNGUara/Pa servidor: 05883075/ EliZaBEtH Patricia 
loPEs rENdEiro (MÉdico vEtEriNário) / 1,5 diária / 18/10/2022 a 
19/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 867179

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 6701/2022 - adeParÁ, de 21 de oUtUBro de 2022
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
Pará - adEPará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
art. 22, da lei estadual 6482, de 17 de setembro de 2002.
rEsolvE:
torNar sEM EfEito, a Portaria Nº 6612/2022 de 19 de outubro de 
2022, publicada no doE nº 35.156 de 20/10/2022, que concedeu o afas-
tamento por Incapacidade Definitiva para o Trabalho, ao servidor Giovani 
ribeiro, falecido 13/09/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 867243

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 026/2022
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 012/2022
Processo: 2022/912093
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrEsa dE assistÊNcia tÉcNica E EXtENsÃo 
rUral do Estado do Pará – EMatEr/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.402.797/0001-77, e a Empresa BrEMai coMErcio E sErviÇo, inscri-
to no cNPJ sob nº 30.088.443/0001-60.
oBJEto: contratação de empresa especializada no fornecimento GPs dE 
NavEGaÇÃo.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE disPENsa dE licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, incisoii da lei nº 
13.303/2016 c/c art. 2°, §3° do decreto n°856/2020, considerando o valor
para contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 141/2022-aJUr.
valor coNtratado: r$ 29.696,67 (vinte e nove mil seiscentos e noven-
ta e seis e sessenta e sete centavos).
ProGraMa: 1491 – aGricUltUra, PEcUária,PEsca E aQUicUltUra;
P.i/aÇÃo: 2070008705E-c – fortalEciMENto das UNidadEs dEatEr
foNtE: 0135000000 - funcacau
ElEMENto dEsPEsa: 449052 – EQUiPaMENto E MatErial
PErMaNENtE.
valor: r$ 29.696,67
MUNicÍPio: divErsos
Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.
Marituba-Pa, 21 de outubro de 2022.
Marialva soUsa costa
PrEsidENtE EM EXErcicio
EMatEr-Pa

Protocolo: 867315

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 083/2022
BENEficiário(a): valdENor rodriGUEs dE olivEira / MatrÍcUla: 
54190937 /carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUralii/ MUNicÍPio: 
oUrÉM-l / oBJEtivo: atENdEr as dEsPEsas dE PrEstaÇÃo dE sErvi-
Ço 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$1,700,00 / 3390-39 = r$ 1.300,00 / valor total r$ 3.000,00/ 
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENa-
dor dE dEsPEsas: alaN PEriclEs aMaral dos saNtos.

Protocolo: 867177
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Portaria Nº085/2022, Beneficiário: Claudenizio Rodrigues Mota/ Ma-
trícula: 4141825/cargo ou função: Ext. rural ii / Município: Eldorado do 
carajás/objetivo: realizar despesas de pronto pagamento, para atender 
necessidades do Escritório local de Eldorado do carajás/Programa: 1491/
Projeto atividade:8711/foNtE:0101/Elemento de despesa: 339030=r$ 
600,00/339039=r$ 400,00 valor total r$ 1.000,00/Prazo para aplica-
ção:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduar-
do soares rodrigues. PaE 2022/1342471.

Protocolo: 867157
Portaria Nº090/2022, Beneficiário: Raimundo Jorge Souza Lima/ Ma-
trícula: 3178340/1/cargo ou função: Ext. rural ii/ Município: curionópo-
lis/objetivo: suprimento de fundos para realizar despesas de pronto pa-
gamento, para atender necessidades do Escritório local de curionópolis./
Programa: 1491/Projeto atividade:8711/foNtE:0101/ Elemento de des-
pesa: 339030=r$ 700,00/ 339039=r$ 300,00/ valor total r$ 1.000,00/
Prazo  para aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despe-
sas: carlos Eduardo soares rodrigues. PaE 2022/1353674.

Protocolo: 867160
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 082/2022
BENEficiário (a): JosÉ GilMar alvEs costa JÚNior / MatrÍcUla: 
57210886  / carGo oU fUNÇÃo: EstENsioNista rUral ii / MUNicÍ-
Pio: aUGUsto corrÊa /  oBJEtivo do sUPriMENto dE fUNdos É 
Para 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$ 
1.000,00 / valor total r$ 1.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 dias 
/ coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: alaN PÉriclEs 
aMaral dos saNtos.

Protocolo: 867161

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 029/2022: BENEficiário: laNor ladis-
laU liMa; Mat: 3175332; função: auxiliar administrativo; ProGraMa: 
1491;ProJEto-atividadE: 8711; foNtE: 0101006357; oBJEtivo: via-
jar com destino aos municípios de santa izabel do Pará, Bujaru, concórdia 
do Pará e tomé açú para acompanhamento do montador de móveis nos 
dias 25 e 26 de outubro de 2022; destino: santa izabel do Pará, Bujaru, 
concórdia do Pará e tomé açú ; Elemento de despesa 339014: r$ 356,07 
(1,5 diária). Período: 25 e 26 de outubro de 2022. ordENador dE dEs-
PEsas:ricardo silva frEirE. (PaE 2022/1355456)

Protocolo: 867237
Portaria de diÁria Nº251/2022; BENEficiário:JorGE GoErscH 
aNdradE, MatricUla:54197392; fUNÇÃo:Motorista; oBJEtivo:fa-
ZEr ENtrEGas dos MÓvEis Nos rEGioNais do taPaJÓs,saNtarÉM 
E MEdio aMaZoNas;Nº dE diárias:8 e ½(oito E MEia);PErÍodo:19 
à 27.10.2022:dEstiNo: rEGioNais do taPaJÓs,saNtarÉM E MEdio 
aMaZoNas ;ordENador dE dEsPEsa:Marialva soUsa costa.

Protocolo: 867207

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 02664/2022-dGaF/GaB/seMas, de 20/10/2022.
Nome: JosilENE MartiNs da silva Barata
Matrícula: 5964240/1
função: assistente administrativo
concessão: 08 (oito) dias de afastamento decorrente de casamento
Período: 24/09/2022 a 01/10/2022
Processo: 2022/1270054
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 867527

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 02676/2022 - 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° 
2022/1259823 – sEMas/Pa;
rEsolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 071/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUs-
tENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa fcac GEstÃo E PlaNEJaMENto 
ltda (cNPJ 20.782.464/0001-04), os servidores EMaNUEl lUcas PErEi-
RA LIMA, matrícula nº 5938940/2, como fiscal Titular e LUCIENE MOTA 
dE lEÃo cHavEs, matrícula nº 57175627 /1 e vitor MaroNE tEiXEira 
LISBOA matrícula nº 5901938/4 como fiscais Suplente, a contar da data da 

assinatura do contrato em 14 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, 21 de outubro  2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 867710

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 001/2022 - seMas/Pa
coNtrato: 107/2021 - seMas/Pa
ProcEsso PaE 2020/176735 – sEMas/Pa
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 107/2021, por 
mais 12 (doze) meses. E reajuste de preços por índices econômicos (iPca), 
sendo que o valor global do contrato passará de r$ 388.827,52 (trezentos 
e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois cen-
tavos), para r$ 422.760,91 (Quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e 
sessenta reais e noventa e um centavos),  correspondendo ao percentual 
de 8,7271% ao valor global do contrato nº 107/2021.
vigência: 20/10/2022 a 20/10/2023
assinatura: 20/10/2022
dotação orçamentária: UNidadE: 27101 GEstÃo: 00001 PtrEs: 278772 
– foNtE: 0306005952 – sUPErávit ProGEstÃo – ElEMENto: 339039 P 
i: 2100008772c; aÇÃo: 267195
contratado: coNtrolE aNalitico aNalisEs tEcNicas ltda (cNPJ/Mf 
n° 05.431.967/0001-41)
Endereço: rua leão Xiii, 281, vila dos remédios, osasco - sP, cEP: 
06296-180, telefone: (11) 3603-9552, E-mail: controleanalitico@contro-
leanalitico.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 867492

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 028/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de agen-
das Permanentes, confeccionadas em papel reciclável, para atender as de-
mandas internas da secretaria de Estado de Meio ambiente e sustenta-
bilidade.
a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade através da 
comissão Permanente de licitação decide por sUsPENdEr o Pregão Ele-
trônico em epígrafe, para ajustes no termo de referência.
Belém, 21 de outubro de 2022.
raiza freitas Gois
Pregoeira/sEMas/Pa

Protocolo: 867483

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2670/2022 - GaB/seMas 21 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar do Evento do 1º simpósio de direito ambiental do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Breves/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 17/10 a 20/10/2022 – 03 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
- JosÉ ivaNildo GaMa BrilHaNtE - (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867208
Portaria Nº 2504/2022 - GaB/seMas 06 de oUtUBro de 2022.
objetivo: : realizar vistoria técnica na área da subestação (sE casta-
NHal), de interesse da castanhal transmissora de Energia ltda.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: são francisco do Pará/Pa.
Período: 26/10/2022- ½ diária.
servidores:
- 5962042/ 2 - GiovaNi rEZENdE BarBosa fErrEira – (GErENtE)
- 5932607/ 2 - aliNNE NaYara NEGrao dE MElo - (tEcNico EM GEstao 
dE MEio aMBiENtE)
- 57196796/ 1 - MarcElo aNtoNio dE sa MEdEiros - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 862061
Portaria Nº 2510/2022 - GaB/seMas 07 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar do simulado interno de ruptura de barragem no sis-
tema de rejeitoi - sr1, sistema do vale, em atendimento à condicionante 
5.12 da lo 11353/2018, conforme ofício HYdro/GaMa 239/2022.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
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origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 26/10 a 27/10/2022 – 01 e ½ diárias.
servidores:
- 5938542/2 - aNa carla soUZa PErEira – (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5953130/1 - WaltEr dE soUZa fErraZ NEto - (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5654807/1 - JEsUs dE NaZarE cardoso PalHEta - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 862377
Portaria Nº 2558/2022 - GaB/seMas 11 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar visita técnica no instituto Mineiro de Gestão das águas 
(IGAM), a fim de conhecer os procedimentos de funcionamento do Sistema 
Estadual de recursos Hídricos, assim como, as principais diretrizes aplica-
das à gestão estadual.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Belo Horizonte/MG
Período:25/10 a 29/10/2022 – 04 e ½ diárias.
servidora:
- 57175627/1 - lUciENE Mota dE lEao cHavEs – (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente/diretora)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 863097
Portaria Nº 2568/2022 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na(o) área/polígono do 
aterro sanitário do município de Marituba, além de identificar atividades 
irregulares ou ilícitas durante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marituba/Pa.
Período: 13/10/2022 – ½ diária.
servidores:
– 5936342/ 2 – álvaro dE castro PacHEco JUNior – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
– 5912113/2 – aNdrÉa Maria dE araÚJo – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 5654807/1 – JEsUs dE NaZarÉ cardoso PalHEta – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863397
Portaria Nº 2625/2022 - GaB/seMas 19 de oUtUBro de 2022.
objetivo: vistoria de licenciamento ambiental para obtenção de licença 
Prévia, licença de instalação e licença de operação.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Parauapebas/Pa e curionópolis/Pa.
Período: 31/10/2022 à 04/11/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
– 57193282/6 – alaN Pascoal saNtaNa dE aNdradE – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
– 5936161/ 2 – EdsoN alvEs rodriGUEs - (assessor Especial i)
– 5900267/2 – diEGo lEitE GUiMaraEs - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 57205979/ 3 – valBEr dE alMEida PirEs – (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5936224/ 2 – JosilENE do carMo MEscoUto dE soUsa – (técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 865808
Portaria Nº 2626/2022 - GaB/seMas 19 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar atendimento sobre a regularização ambiental de imóveis 
rurais a partir de análise e resposta das notificações do CAR.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Monte alegre/Pa.
Período: 30/10/2022 à 06/11/2022 – 07 e ½ diárias.
servidores:
–5954995/1 – saMUEl da costa dos saNtos – (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
–5903161/ 3 – HErNaN sEQUEira BarraNtEs – (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 865853
Portaria Nº 2647/2022 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: vistoria de monitoramento ambiental em áreas licenciadas no 
Estado do Pará: PMfs referente a aUtEfs.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Paragominas/Pa.
Período: 24/10/2022 à 28/10/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
– 57175629/1 – cEcÍlia HErNaNdEZ ocHoa coUtiNHo – (técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
– 5936229/ 2 – fErNaNda PaNtoJa soUZa – (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)

– 5954909/ 1 – HEllEN KrisNa da silva rios – (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 866398

oUtras MatÉrias
.

adVertÊNcia N° 001/2022
a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENtaBilida-
dE – sEMas/Pa, de acordo com os autos do Processo administrativo nº 
1445203/2021,  e Parecer Jurídico n° 32591/coNJUr/GaBsEc/2022, com 
base no artigo 87 inciso i da lei nº 8.666/1993, e do contrato n° 052/2021 
sEMas/Pa, aPlica, à empresa aMaZoN iNforMática ltda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 00.734.255/0001-88, com sede na tv. Quatorze de Mar-
co nº 1155, Bairro: Umarizal, cEP: 66.055-490, a penalidade de advEr-
tÊNcia, tendo em vista falhas na execução de serviço objeto do contrato 
supracitado.
Belém/Pa  26  de setembro de 2022.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 867138

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 1883/2022-SAGA, Belém, 21 de outubro de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o Processo n° 2022/1335924, e Mem. N° 094/2022-cio-
P-sEGUP de 18.10.2022.
coNsidEraNdo: a Portaria Nº 1852/2022-cGP/saGa de 20.10.2022, 
publicada no doE n° 35.158 de 21.10.2022, que concedeu 15(quinze) dias 
de licença saúde ao servidor fraNcisco GilvaN loPEs da NoBrEGa JU-
Nior, Mf nº 5673836/4, diretor do centro integrado de operações, no 
período de 18.10 a 04.11.2022.
rEsolvE: designar o servidor carlos alEXaNdrE da crUZ dE carva-
lHo, Mf n° 5755409/8, coordenador de operacional, para responder pelo 
cargo de diretor do centro integrado de operações, no referido período.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 867305

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 005/2022-seGUP/Pa
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da sEcrEtaria dE Estado 
dE sEGUraNÇa PÚBlica E dEfEsa social - sEGUP, com sede nesta cida-
de na rua arcipreste Manoel teodoro, nº 305, bairro Batista campos, cEP: 
66.023-700, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 05.054.952/0001-01, inscrição 
Estadual nº 15.174.302-9 e inscrição Municipal nº 150.269-1, neste ato 
representada pelo secretário adjunto de Gestão administrativa, sr. PaUlo 
roBErto dos saNtos liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - ssP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, resi-
dente e domiciliado nesta cidade, autoriza nos termos do artigo 24, inciso 
X da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modifi-
cações, a dispensa de licitação, referente ao Processo n° 2022/1061890, 
que tem por objeto a contratação da empresa oPalair táXi aÉrEo ltda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 25.164.879/0001-38, localizada na avenida 
Plácido de castro, n° 769, Bairro de aparecida - santarém/Pará, cEP n° 
68040-090, para a locaÇÃo dE EsPaÇo EM HaNGar no município de 
santarém/Pará, destinado às atividades de guarda de 02 (duas) aeronaves 
(hangaragem), pertencentes ao Grupamento aéreo de segurança Pública 
do estado do Pará – GraEsP, possuindo o valor global de r$ 198.000,00 
(cento e noventa e oito mil reais), conforme solicitação, especificação e 
fundamentação constante nos autos.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 867347

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de disPeNsa N° 005/2022-se-
GUP/Pa
Nesta data, ratifico, nos termos do art. 26 da lei federal nº 8.666/1993, 
o termo de dispensa n° 005/2022-sEGUP/Pa, com fundamento no art. 24, 
inciso X da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Belém/Pa, 19 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
sEcrEtário dE Estado dE sEGUraNÇa PÚBlica E dEfEsa social

Protocolo: 867348
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t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNtE No diário ofi-
cial Nº 35.152 dE 17/10/2022, rEfErENtE À diarias dE Portaria Nº 
1828/2022 - saGa, QUE GEroU o Protocolo dE PUBlicaÇÃo: 864597.
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa.

Protocolo: 867390

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº008/2022–coNtroLadoria iNterNa o coMaN-
daNtE GEral da PolÍcia Militar do Pará,no exercício das atribuições 
previstas nos artigos 91e92,da lei Estadual n°5.251/1985;considerando 
o disposto na Portaria Nº086,de 11dEZ2000,da auditoria Geral do Esta-
do,que regulamenta a operacionalidade do Módulo aUdicoN do siafEM/
PA,instituído pelo Decreto nº1783/96,para fins de instrução e organização 
dos processos de prestação de contas da administração Pública direta,au-
tárquica e fundacional do Estado do Pará;considerando que a Portaria em 
referência define o Agente Público de Controle como o responsável pelo 
registro das conformidades diárias no siafEM/Pa,em cada órgão do Esta-
do;considerando que o agente Público de controle está consolidado pelo 
Decreto Estadual nº 5218,de 26MAR2002,que o define como auxiliar dos 
órgãos componentes do sistema de controle interno,cujo órgão central 
é a Auditoria Geral do Estado;Considerando finalmente,a necessidade de 
nomeação dos Policiais Militares que compõem a controladoria interna da 
Polícia Militar do Pará.rEsolvE:art.1º–Nomear para a função de agentes 
Públicos de controle a Policial Militar abaixo relacionada, pertencente a 
controladoria interna da Polícia Militar do Pará:3º sGt PM rr aNtÔNia 
rUtilENE loPEs da silva art.2º–Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.registre-se,publique-se e cumpra-se.Belém,21 de outu-
bro de 2022.JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior–cEl QoPM-coman-
dante Geral da PMPa

Protocolo: 867314
Portaria Nº 3377/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da Policia Militar do Estado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso viii, da lei 
Complementar Estadual nº 053/2006, e Considerando o Oficio nº 
002355/2022-PGE-GaB-Pcta, de 05 de outubro de 2022, processo nº 
0167228-47.2016.8.14.0301 ajuizado pelo cB PM rG 15826 cElso da 
silva MoNtElo em face do Estado do Para, cujo o objeto versa sobre 
o pedido de anulação do Procedimento disciplinar e sua reintegração ao 
cargo publico. conforme Memorando nº 1310/2022 – coNJUr/3 13 de ou-
tubro de 2022, de 13 de outubro de 2022. No feito que a liminar anterior-
mente concedida foi revogada e denegada a segurança, Assim fica mantida 
a decisão do conselho de EXclUsÃo a BEM da disciPliNa ao cB PM rG 
15826 cElso da silva MoNtElo (PaE Nº 2022/1304890).
rEsolvE:
art. 1º EXclUir a BEM da disciPliNa da Polícia Militar do Pará, o cB PM 
rG 15826 cElso da silva MoNtElo, matrícula funcional nº 51268430/1, 
conforme a dEcisÃo adMiNistrativa nº 04/2016 - corrEiÇÃo GEral, 
que conhece e não dá provimento ao recurso de reconsideração de ato in-
terposto, ratificando a Decisão Administrativa do Conselho de Disciplina da 
Portaria Nº 023/2014 – corcPc, publicada no Boletim Geral nº 214/2015 
- PMPa, com a publicação da referida decisão administrativa operou-se o 
trânsito em julgado administrativo.
art. 2º ao cHEfE do dEPartaMENto GEral dE PEssoal da PMPa en-
caminhar os autos relacionados ao cB PM rG 15826 cElso da silva 
MoNtElo, juntamente com a publicação desta portaria ao instituto de 
Gestão Previdenciária e de Proteção social do Estado do Pará (iGEPPs), 
para conhecimento e providências de alçada nos termos do art. 65 da lei 
complementar 142, de 16 de dezembro de 2021.
art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 21 de outubro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 867124

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 37/2022 – dL/PMPa. Órgão: PolÍcia Militar 
do Pará. objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
de Equipamentos antibombas no intuito de atender às necessidades do 
Batalhão de operações Policiais Especiais – BoPE/PMPa, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório 
e seus anexos. data e hora de abertura: 08/11/2022, às 10h (horário 

de Brasília). local: www.gov.br/compras. informações: (91)98421-0841. 
o Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e 
www.gov.br/compras. Belém-Pa, 21 de outubro de 2022. MarcElo aMa-
ro da GaMa - tENcEl QoPM rG 29201 – PrEGoEiro

Protocolo: 867306

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 070/2022/dL/
PMPa
PaE Nº 2022/1055010
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:
cUrso dE forMaÇÃo dE oficiais – cfo 2022/2023
 PoLo MaritUBa

disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL
trEiNaMENto fÍsico Militar ii JoaQUiM dos saNtos frEitas NEto 479.914.292-53 r$ 5.600,00

EstáGio sUPErvisioNado JoÃo doUGlas fErrEira soarEs 747.158.282-00 r$ 2.800,00
EstáGio sUPErvisioNado rUsiMUllEr PErEira dE soUsa 920.067.602-20 r$ 2.450,00

total r$ 10.850,00
valor total coM PatroNal r$ 13.020,00

     

do oBJEto: substituição/contratação de docentes para o curso de for-
mação de Oficiais – CFO 2022/2023 (2° Período), conforme publicação 
do Plano de curso no aditamento ao BG nº 010 ii, de 14 JaN 2022, em 
substituição aos docentes Júlio ildefonso damasceno ferreira e suzanne 
santos de souza, respectivamente, os quais haviam sido contratados atra-
vés do termo de inexigibilidade Nº 059/2022/dl/PMPa, publicado no doE 
N° 35.117, de 16 sEt 22.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
valor: r$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais).
rEcUrsos orÇaMENtários: Programa: 1502 – segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros serviços de terceiros 
- Pessoa física; Pi: 1050008833c; fonte do recurso: 0301 .
ordENador rEsPoNsávEl: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNtE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 17 de outubro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 867417

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
ProcEsso PaE Nº 2022/1055010
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 070/2022/dl/PMPa visando a substituição/contratação de 
docentes para o Curso de Formação de Oficiais – CFO 2022/2023 (2° Pe-
ríodo), conforme publicação do Plano de curso no aditamento ao BG nº 
010 ii, de 14 JaN 2022, em substituição aos docentes Júlio ildefonso da-
masceno ferreira e suzanne santos de souza, respectivamente, os quais 
haviam sido contratados através do termo de inexigibilidade Nº 059/2022/
dl/PMPa, publicado no doE N° 35.117, de 16 sEt 22.
valor: r$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais).
Belém - Pa, 17 de outubro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 867424

.

.

aPostiLaMeNto
.

terceiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 0115/2021–ccc/PMPa. 
Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 0115/2021-CCC/
PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 2tlB coMÉrcio E sErviÇos 
EirEli, cujo objeto consiste na “contratação de aquisição de Móveis e 
aparelhos para Equipar os imóveis da PMPa”; onde se lê: item 3, armá-
rio alto com 02 portas, mad.800X500X1600mm; leia-se: item 3, armário 
alto com 02 portas, mad.800X390X1600mm; Belém/Pa, 21 de outubro 
de 2022; JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; 
comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 867684

.

.

diÁria
.

Portaria Nº5775/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Xinguara-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de 
alimentação e 10 de pousada; servidores: tEN cEl PM Glauco Pereira de 
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Medeiros; cPf: 283.417.402-49; valor: r$ 3.323,46. sGt PM Paulo cilas 
Braga de campos; cPf: 330.559.712-72; valor: r$ 2.769,48. sd PM chrys-
tian vidal de oliveira; cPf: 001.008.022-81; valor: r$ 2.658,60. sd PM 
raimundo soares da silva; cPf: 987.796.562-34; valor: r$ 2.658,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5776/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 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 pousada; servidores: MaJ PM agnaldo costa de 
almada; cPf: 512.214.382-04; valor: r$ 3.323,46. tEN PM Julio salgado 
souza; cPf: 391.771.492-20 ; valor: r$ 2.963,31. sGt PM Gilson da silva 
ferreira; cPf: 657.028.242-53 ; valor: r$ 2.769,48. sGt PM Maurício José 
da silva lima; cPf: 667.203.032-87; valor: r$ 2.769,48. sGt PM João ro-
dolfo dos santos silva; cPf: 883.590.342-49; valor: r$ 2.769,48. cB PM 
rodrigo leal da silva; cPf: 828.750.812-68; valor: r$ 2.658,60.cB PM 
Ezequiel ferreira Maia; cPf:977.015.302-82; valor: r$ 2.685,60. sd PM 
diego ávila de souza; cPf:018.730.382-75;valor:r$ 2.658,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5777/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de 
alimentação e 10 de pousada; servidores: tEN cEl PM Jeanderson da sil-
va saraiva; cPf: 704.470.712-20; valor: r$ 3.323,46. sGt PM lourimar 
de carvalho figueiredo; cPf: 933.314.442-00; valor: r$ 2.769,48. cB PM 
adriano Monteiro raiol; cPf: 863.938.632-34; valor: r$ 2.658,60. sd PM 
fabiana silva souza ; cPf: 909.396.032-68; valor: r$ 2.658,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5778/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto 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 dimitri de oliveira 
Braga; cPf: 659.807.942-04; valor: r$ 3.323,46. sGt PM sandoval Bri-
lhante ferreira; cPf: 356.771.712-04; valor: r$ 2.769,48. sGt PM denis 
ferreira Penante; cPf: 847.524.322-34; valor: r$ 2.769,48. cB PM rômu-
lo alberto almeida Barros; cPf: 011.371.622-28; valor: r$ 2.658,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5779/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 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 pousada; servidores: tEN cEl PM Marco anto-
nio salgado da costa; cPf: 596.010.352-49; valor: r$ 3.323,46. sGt PM 
Weslley de souza Moraes; cPf: 885.408.632-00; valor: r$ 2.769,48. 
sGt PM Jose afonso almeida Pinto Junior; cPf: 690.245.022-68; valor: 
r$ 2.769,48. sd PM Washington antunes Barbosa; cPf: 507.934.032-00; 
valor: r$ 2.658,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5780/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto 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 ali-
mentação e 10 de pousada; servidores: tEN cEl PM Pablo rafael Padilha; 
cPf: 619.012.292-20; valor: r$ 3.323,46. sGt PM José Eurico siqueira da 
silva Barreto; cPf: 779.375.542-15; valor: r$ 2.769,48. cB PM allan Pa-
trick Batista de oliveira; cPf: 531.597.992-04; valor: r$ 2.658,60. sd PM 
débora Porto Pereira; cPf: 001.669.112-16; valor: 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.

Protocolo: 867653
Portaria Nº5774/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-Pa; 
destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 01 a 03/08/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: sd PM Melqui-
zedeque araújo da silva; cPf: 008.051.582-78; valor: r$ 506,40. sd PM 
Bruno lima Moreira; cPf: 002.100.172-36; valor: r$ 506,40. sd PM lucas 
rocha cruz; cPf: 056.379.583-27; valor: r$ 506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 867351

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°180/iN/coNtrato, de 21 de oUtU-
Bro de 2022

Exercício: 2022
Processo nº: 2022/1010279
contrato n°: 139/2022
fiscal do contrato: st QBM rr sidNEY liMa dos saNtos, Mf: 3384870-2.
fiscal suplente do contrato: 2º tEN QoaBM Marcio sEBastiÃo dE oli-

vEira foNsEca, Mf: 5209811/1.
objeto: aquisição de material permanente (Poltronas).
valor: r$ 42.942,00 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais)
vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento
do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: HoMEofficE cadEiras ltda
cNPJ: 26.242.393/0001-33.
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cEl QoBM.

Protocolo: 867199

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 139/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: aquisição de material permanente (Poltronas).
origem: PrEGrÃo ElEtrÔNico N° 02/2022 - ata dE rEGistro dE PrE-
Ço N° 09/2022 MPPi e Processo administrativo N° 2022/1010279 - cBMPa.
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0301000000 – superávit do tesouro
funcional Programática: 06.182.1502.7563 – adequação de Unidades do cBM
Elemento de despesa: 449052 – Equipamento e material permanente.
Plano interno: 1050007563E
valor Global: r$ 42.942,00 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta 
e dois reais)
data da assinatura: 21/10/2022
vigência: 21/10/2022 atÉ 21/10/2023
contratada: HoMEofficE cadEiras ltda.
cNPJ: 26.242.393/0001-33.
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza - cEl QoBM

Protocolo: 867193

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
aViso
aQUisiÇÕes de cestas de aJUda HUMaNitÁria
coNsidEraNdo o decreto de situação de Emergência nº 311 – GaB / PMa 
de 29 de abril de 2022 da Prefeitura de Municipal de almeirim;
coNsidEraNdo o ofício nº 206/2022 – GaB/PMa de 17 de outubro de 
2022, enviado pela Prefeitura de Municipal de almeirim para a coordena-
doria Estadual de defesa civil;
coNsidEraNdo a relação de famílias atingidas fornecidas pela coorde-
nadoria Municipal de defesa civil de almeirim, contendo 1732 (um mil 
setecentos e trinta e duas) famílias;
o corpo de Bombeiros Militar e coordenadoria Estadual de defesa civil do 
Pará informa que pretende adquirir o material abaixo relacionado:

Quadro 1
1732 (MiL e seteceNtos e triNta e dUas cestas de aJUda HUMaNitÁria)

iteM esPeciFicaÇÃo aPreseNtaÇÃo Qtd LocaL de eNtreGa
01 Arroz, tipo 1, classe longo fino PacotEs dE 1 KG 08

4º Grupamento de Bombeiros 
Militar / santarém

(travessa frederico costa 647 
– santarém-Pa)

02 feijão, tipo 1 PacotEs dE 1 KG 03

03 Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, 
aplicação culinária em geral, tipo refinado. Garrafas dE 900 Ml 01

04 Macarrão, tipo comum, formato espaguete, à base 
de farinha de trigo de sêmola. Pacote de 500g 03

05 açúcar, tipo cristal, características adicionais 
sacarose de cana de açúcar. PacotEs dE 1 KG 02

06 leite em pó, tipo integral, embalagem aluminizada. Pacote de 200g 08
07 carne bovina em conserva. latas de 320g 04

08 café, tipo moído, torrado, embalagem aluminizada 
interna. Pacote de 500g 02

09 Biscoito tipo cream cracker, à base de: farinha de 
trigo, açúcar, amido de milho. Pacote de 350g 04

10 farinha de mandioca, grupo farinha seca, subgrupo 
grossa. PacotEs dE 1 KG 02

11 salsicha em lata, tipo viena. lata de 180g, peso 
drenado. 04

 
observação: 1. informamos que as cestas Básicas devem ser embaladas e conter as logomarcas do corpo de Bombei-
ros Militar do Pará e coordenadoria Estadual de defesa civil em todas as cestas. 2. todos os custos com a logística de 

transporte, adesivagem e entrega no local estimado, ficam sob responsabilidade da contratada.

as empresas interessadas em formalizar contrato deverão enviar suas pro-
postas orçamentárias no prazo de 03 (três) dias, a partir desta publicação, 
para o email: assessoria.cedec@gmail.com. informo ainda que as referidas 
propostas deverão conter as seguintes informações: 1. ser endereçada ao 
cBMPa, no seguinte endereço: av. Júlio césar, 3000 – val-de-cans – Be-
lém-Pa, cEP: 66.615-055; 2. conter nome e cNPJ de Empresa; 3. conter 
data de Emissão; 4. conter data de validade (ideal que seja 60 dias); 5. 
conter assinatura do representante responsável pela empresa; 6. conter 
o valor unitário da cesta de ajuda Humanitária (com custo de logística, de 
transporte, adesivagem e entrega no local estimado); 7. conter o valor 
total das 1732 cestas de ajuda Humanitária (com custo de logística, de 
transporte, adesivagem e entrega no local estimado).
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa – cEl QoBM
coMaNdaNtE GEral do cBMPa E coordENador EstadUal dE dEfEsa 
civil

Protocolo: 867702
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.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria Nº 435/diÁria/dF 
de 02 de seteMBro de 2022
conceder aos militares: tEN BM JorGE dos aNJos JUNior, Mf: 5420725/, 
sUBtEM BM aNtoNio saNtos, Mf: 5037689/, 06 (sEis) diária de alimen-
tação para cada, 03 (trÊs) diárias de pousada para cada perfazendo um 
valor total de r$ 2.387,01 (dois Mil E trEZENtos E oitENta E sEtE rE-
ais E UM cENtavos), para seguirem viagem de Belém para diversas lo-
calidades, no dia 09 de 19 agosto de 2022, a serviço da dal cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 232/diÁria/dF 
de 17 de Maio de 2022
conceder aos militares: sGt BM odENilsoN lisBoa corrEa, Mf: 
5610222/, sGt BM GlEYdsoN GoMEs viNENtE, Mf: 57173888/, cB BM 
WatssoN PacHEco soarEs, Mf: 57189414/, cB BM WElliNtoN silva 
da silva 57217960/ cB BM GUstavo HENriQUE da assUNÇÃo silva, 
Mf: 57217701/, cB BM Marcilo MoNtEiro MartiNs, Mf: 57217724/, 08 
(oito) diárias de alimentação e 07 (sEtE) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 11.552,40 (oNZE Mil E QUiNHENtos E 
ciNQUENta E dois rEais E QUarENta cENtavos), para seguirem via-
gem de Belém para Baião - Pa, no período de 30 de Março a 06 de abril 
de 2022, a serviço do 1°GMaf 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: 867333

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação do contrato n° 138/2022 ocorrida no dia 
17/10/2022 do Diário Oficial nº 35.152, com número de protocolo 864460.
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cEl QoBM

Protocolo: 867367
Tornar sem efeito a publicação da Portaria N° 179/2022 ocorrida no dia 
17/10/2022 do Diário Oficial nº 35.152, com número de protocolo 864469.
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cEl QoBM

Protocolo: 867375

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Belém-PA, 14 outubro de 2022
Portaria N.º 126/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNsidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNsidEraNdo: a Portaria N°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rEsolvE:
i - dEsiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 a servidora rita dE cás-
sia viaNa rEis, delegada de Polícia civil, matrícula n° 5966670, para 
acompanhar como fiscal a execução do contrato nº 386/2022–Pc/Pa, 
firmado com a empresa ROSIANE MABILIAS COSTA MASSIAS, CPF Nº 
705.543.662-15, cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel para fins não 
residenciais, localizado na rua Praça Primeiro de outubro nº 50, bairro: 
centro, no Município de Bragança/Pa, e no seu impedimento a servido-
ra, tHaÍs do coUto EstEvEs, delegada de Polícia civil, matrícula n° 
5966672 que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no 
âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da 
vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;

e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iv – dEtErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Belém-PA, 19 outubro de 2022
Portaria N.º 128/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNsidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNsidEraNdo: a Portaria N°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rEsolvE:
i - dEsiGNar nos termos da lei nº 8.666/93 o servidor MarcElo dias 
MENdEs, delegado de Polícia civil, matrícula n° 5831423, para acompa-
nhar como FISCAL a execução do Contrato nº 387/2022–PC/PA, firmado 
com a empresa G. t. a. iMÓvEis s/s ltda, cNPJ Nº 09.528.663/0001-58, 
cujo objeto é a locação de 01 (um) imóvel para fins não residenciais, loca-
lizado na Rodovia do Coqueiro-Tapanã (BL 06) onde confina com a Passa-
gem Nossa senhora de fátima e Passagem Esperantista, no Município de 
ananindeua/Pa, e no seu impedimento o servidor, EdsoN rodriGUEs dE 
aZEvEdo, delegada de Polícia civil, matrícula n° 5940408 que assistirá o 
referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do 
Estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iv – dEtErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil

Protocolo: 867204

.

.

errata
.

errata - Pregão eletrônico 28/2022 PcPa - termo de Homologação 
- Erro Material
Publicação original - 03/10/2022 - doE n 35.138
objeto: PrEstaÇÃo dE sErviÇos, Por dEMaNda, dE iMUNiZaÇÃo E 
coNtrolE dE PraGas (dEsiNsEtiZaÇÃo, dEsratiZaÇÃo, dEscUPi-
NiZaÇÃo, rEPElÊNcia/dEsaloJaMENto dE MorcEGos E PoMBo coM 
dEsiNfEcÇÃo E dEsiNsEtiZaÇÃo dE sEUs PiolHos)
onde se lê “termo de Homologação”, passasse a ler “termo de adjudi-
cação e Homologação”

Protocolo: 867118

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 387/2022. dispensa de Licitação n° 8/2022
Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ n° 00.368.105/0001-06 e a 
empresa G t a iMÓvEis s/s ltda, cNPJ n° 09.528.663/0001-58. objeto: 
Locação de 01(um) imóvel para fins não residenciais, localizado na Ro-
dovia do Coqueiro-Tapanã (BL 06), onde confina com a Passagem Nossa 
senhora de fátima e Passagem Esperantista, no Município de ananindeua/
Pa, conforme cartório de registro de imóveis – 2° ofício – Belém/Pará, 
estando melhor especificado em Laudo Técnico de Avaliação Imobiliária 
elaborado pela sEdoP (secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano 
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e obras Públicas). o qual se destina para atividades operacionais da Po-
lícia civil do Estado do Pará. data da assinatura: 21/10/2022. vigência: 
21/10/2022 a 21/10/2023. valor: r$ 40.000,00 mês. orçamento: Pro-
grama de trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e origem do 
recurso. 40101.06.181.1502.8266.339039.0101-Estadual. Processo nº 
2022/554570. contratado: G t a iMÓvEis s/s ltda. Endereço: rua dom 
romualdo de seixas n° 567, sala 02, Bairro Umarizal, cEP 66.050-110, 
Belém/Pa. ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs 
ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.
eXtrato do coNtrato
contrato: 386/2022. dispensa de Licitação n° 07/2022
Partes: Polícia civil do Estado do Pará, cNPJ n° 00.368.105/0001-06 e 
a sra. rosiane Mabilias costa Massias, cPf n° 705.543.662-15. objeto: 
Locação de 01(um) imóvel para fins não residenciais, localizado na Rua 
Praça Primeiro de outubro n° 50, bairro centro, no Município de Bragança/
Pa, estando melhor especificado em Laudo Técnico de Avaliação Imobi-
liária elaborado pela sEdoP (secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas). o qual se destina para atividades operacionais 
da Polícia civil do Estado do Pará. data da assinatura: 21/10/2022. vigên-
cia: 21/10/2022 a 21/10/2023. valor: r$ 60.000,00 anual. orçamento: 
Programa de trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e origem 
do recurso. 40101.06.181.1502.8266.339036.0101-Estadual. Processo nº 
2022/942313. contratado: rosiane Mabilias costa Massias. Endereço: rua 
treze de Maio n° 601, cEP 68.600-000, Bragança/Pa. ordenadora respon-
sável: aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 867211

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 8/2022– Pc/Pa
PartEs: o GovErNo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, neste ato represen-
tada pela chefe de Gabinete do delegado-Geral de Polícia civil, sra. aNa 
MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, portador da cédula de identi-
dade nº 182.8369, Pc/Pa e no cPf sob o nº 286.797.252-34, residente e 
domiciliada nesta capital e a empresa G t a iMÓvEis s/s ltda, inscrita 
no cNPJ/Mf, nº. 09.528.663/0001-58, com sede na rua dom romualdo 
de seixas n° 567, sala 02, Bairro: Umarizal, cEP 66.050-110, Belém/Pa.
Do Objeto: Locação de 01(um) imóvel para fins não residenciais, localizado 
na Rodovia do Coqueiro-Tapanã (BL 06), onde confina com a Passagem 
Nossa senhora de fátima e Passagem Esperantista, no Município de ana-
nindeua/Pa, conforme cartório de registro de imóveis – 2° ofício – Belém/
Pará, estando melhor especificado em Laudo Técnico de Avaliação Imo-
biliária elaborado pela sEdoP (secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas). o qual se destina para atividades operacionais 
da Polícia civil do Estado do Pará.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE disPENsa dE licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso X da lei nº 
8.666/93, para atendimento das finalidades precípuas da Administração.
valor: r$ 40.000,00 (quarenta mil reais)/mês
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional Programática: 
40101.06.181.1502.8266. Natureza da despesa: 339039. fonte de re-
curso: 0101.
ordENador rEsPoNsávEl: Exma. sra. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soa-
rEs ZaGalo, delegada de Polícia civil, chefe de Gabinete do delegado-Geral.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 21/10/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado-Geral
disPeNsa de LicitaÇÃo
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 07/2022– Pc/Pa
PartEs: o GovErNo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, neste ato representada 
pelo chefe de Gabinete do delegado-Geral, a delegada sra. aNa MicHEl-
lE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, portador da cédula de identidade nº 
182.8369, Pc/Pa e no cPf sob o nº 286.797.252-34, residente e domici-
liada nesta capital e a sra. rosiaNE MaBilias costa Massias, inscrita 
no cPf/Mf nº. 705.543.662-15, residente na r. treze de Maio, 601, Bairro 
centro, cEP 68600-000, Bragança/Pa.
Do Objeto: Locação de 01(um) imóvel para fins não residenciais, localizado 
na rua Praça Primeiro de outubro n° 50, Bairro centro, no Município de 
Bragança/Pa, estando melhor especificado em Laudo Técnico de Avaliação 
imobiliária elaborado pela sEdoP (secretaria de Estado de desenvolvi-
mento Urbano e obras Públicas). o qual se destina para atividades opera-
cionais da Polícia civil do Estado do Pará.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE disPENsa dE licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso X da lei nº 
8.666/93, para atendimento das finalidades precípuas da Administração.
valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)/anual
rEcUrsos orÇaMENtários: Unidade orçamentária:
funcional Programática: 40101.06.181.1502.8266. Natureza da despesa: 
339036. fonte de recurso: 0101.
ordENador rEsPoNsávEl: Exma. sra. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soa-
rEs ZaGalo, delegada de Polícia civil, chefe de Gabinete do delegado-Geral.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 21/10/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado-Geral

Protocolo: 867217

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 8/2022 – Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, chefe de Gabinete do 
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo 
de dispensa de licitação nº 8/2022 – Pc/Pa, para contratação da empresa 
G t a iMÓvEis s/s ltda.
valor: r$ 40.000,00 (quarenta mil reais)/ mês.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratificaÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo
ratificaÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo Nº 07/2022 – Pc/Pa
a aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, delegada de Polícia civil, 
Chefe de Gabinete do Delegado-Geral, resolve ratificar o Termo de Dispen-
sa de Licitação nº 07/2022 – PC/PA, Locação de 01(um) imóvel para fins 
não residenciais, localizado na rua Praça Primeiro de outubro n° 50, Bair-
ro Centro, no Município de Bragança/Pa, estando melhor especificado em 
laudo técnico de avaliação imobiliária elaborado pela sEdoP (secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas). o qual se destina 
para atividades operacionais da Polícia civil do Estado do Pará, com a sra. 
rosiaNE MaBilias costa Massias.
valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)/anual
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 867220

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 309/2022 de 20 de oUtUBro de 2022 – GaB/dG 
– PcePa
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal o servidor JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, Coordena-
dor de administração, matrícula nº 5889981/1, e como suplente a servido-
ra risE foNsEca dE liMa, Gerente de Pessoal, matrícula n° 5850924/4, 
do termo de cooperação técnica Nº 10290956/2019 – PcEPa/MJsP/Pf/
sEGUP/PMPa/dEtraM-Pa/cBMPa/sEaP, que tem por objeto “a coopera-
ção técnica e operacional entre os partícipes, com vista ao desenvolvimen-
to de projetos e ações de interesse comum, voltados para o treinamento 
de recursos humanos, para o desenvolvimento e para o compartilhamento 
de tecnologias, de informações e de recursos de informática, visando à 
harmonização, à extração, à análise e à difusão de sistemas, de dados e 
de informações, bem como ao planejamento e ao desenvolvimento institu-
cional”, que tem como vigência inicial em 13/05/2019 e vigência final em 
12/05/2024.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcEPa, 20 de oUtUBro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 867241
Portaria Nº 310/2022 de 20 de oUtUBro de 2022 – GaB/dG 
– PcePa
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal a servidora AMANDA NUNES SOUZA DOS SANTOS, 
assistente administrativa, matrícula nº 5891705/1, e como suplente a ser-
vidora dilMa dUartE tEiXEira, tec. administrativa e financeira, matrí-
cula nº 57195107/1, do termo de Execução descentralizada nº 004/2022, 
celebrado com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPa, 
que tem por objeto “formalização de termo de Execução descentralizada 
entre a Escola dE GovErNaNÇa PÚBlica do Estado do Pará - EGPa 
e a PolÍcia ciENtÍfica do Pará - PcEPa, com o objetivo de ofertar 
curso de especialização em GEstÃo do coNHEciMENto EM sEGUraNÇa 
PÚBlica E PErÍcia criMiNal para servidores da PolÍcia ciENtÍfica do 
Pará - PcEPa”, que tem como vigência inicial em 06/09/2022 e vigência 
final em 07/09/2023.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcEPa, 20 de oUtUBro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 867245
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 079/2021 – PcePa
oBJEto do coNtrato: o presente termo aditivo se refere ao contrato 
nº 079/2021 – PcEPa, o qual tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de gerência em segurança da 
informação por meio de firewall de borda, incluindo a disponibilidade de 
equipamentos, softwares, implantação e suporte técnico, para atender as 
necessidades desta Polícia Científica do Pará.
oBJEto do aditivo: o presente termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, com início em 21/10/2022 
e término em 20/10/2023, e a alteração da denominação do centro de Pe-
rícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-se Polícia 
Científica do Pará (PCEPA), conforme a Lei nº 9.382, de 16 de dezembro 
de 2021.
dotaÇÃo orÇaMENtária: PlaNo iNtErNo: 4120008238c; PtrEs: 
858268; NatUrEZa da dEsPEsa: 339040; foNtE: 0101.
coNtratada: a empresa it ProtEct sErviÇos dE coNsUltoria EM 
iNforMatica EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.378.923/0001-87, 
com sede estabelecida à av. santos dumont, 1510 Bloco i salas 1305 e 
1306 Bairro: aldeota, fortaleza/cE, cEP 60150-161.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 867202

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Pae nº 2022/760237 – Pregão eletrônico nº 063/2022 – PcePa
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/760237), bem como as disposições do Edital do Pregão Ele-
trônico nº 063/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aQUisiÇÃo dE Ma-
TERIAL MÉDICO HOSPITALAR, para atender a demanda da Polícia Científica 
do Estado do Pará, rEsolvE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresa/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1  f cardoso E cia ltda
(cNPJ nº 04.949.905/0001-63)

02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 10, 11, 13, 
14, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 33 e 35

r$ 156.651,90 (cento e cinquenta e 
seis mil seiscentos e cinquenta e um 

reais e noventa centavos)

2 MEdPriME dist. dE MEdicaMENtos
(cNPJ n° 45.838.204/0001-34 ) 21

r$ 12.757,50 (doze mil setecentos 
e cinquenta e sete reais e cinquenta 

centavos)

3

rca dist.dE ProdUtos HosPitalarEs E coM.EQUiP.
dE iNforMatica EirEli

 (cNPJ n° 26.543.386/0001-71)
raniere Pereira araújo

564.626.112-00

18 e 29

r$ 4.734,94 (quatro mil setecentos 
e trinta e quatro reais e noventa e 

quatro centavos)

4 a l f silva & cia ltda
 (cNPJ n° 40.949.490/0001-91) 15, 17, 32 e 34

r$ 18.065,60 (dezoito mil e 
sessenta e cinco reais e sessenta 

centavos)

5
farMacÊUtica distriBUidora ltda-ME

(cNPJ n° 10.468.162/0001-02)
 19 e 20

r$ 62.000,00 (sessenta e dois 
mil reais)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iv – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGistrE-sE, cUMPra-sE e PUBliQUE-sE.
Belém, Pa, 21 de outubro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 867194

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Pae nº 2022/760237 – Pregão eletrônico nº 063/2022 – PcePa
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 143/2022 de 
19/05/2022 – GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
(art. 3º, iv, da lei nº 10.520/2002), e após a constatação do cumprimento 
das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº063/2022 – PcEPa 
- que tem como objeto aQUisiÇÃo dE MatErial MÉdico HosPitalar, 
para atender a demanda da Polícia Científica do Estado do Pará,RESOLVE:
i - adJUdicar os itens deste certame para as empresas:

 eMPresa/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1
 f cardoso E cia ltda

(cNPJ nº 04.949.905/0001-63)

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
10, 11, 13, 14, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 33 e 35

r$ 156.651,90 (cento e cinquenta e seis 
mil seiscentos e cinquenta e um reais e 

noventa centavos)

2 MEdPriME dist. dE MEdicaMENtos
(cNPJ n° 45.838.204/0001-34 ) 21

r$ 12.757,50 (doze mil setecentos 
e cinquenta e sete reais e cinquenta 

centavos)

3

rca dist.dE ProdUtos HosPitalarEs E 
coM.EQUiP.dE iNforMatica EirEli

 (cNPJ n° 26.543.386/0001-71)
raniere Pereira araújo

564.626.112-00

18 e 29
r$ 4.734,94 (quatro mil setecentos e 

trinta e quatro reais e noventa e quatro 
centavos)

4 a l f silva & cia ltda
 (cNPJ n° 40.949.490/0001-91) 15, 17, 32 e 34 r$ 18.065,60 (dezoito mil e sessenta e 

cinco reais e sessenta centavos)

5 farMacÊUtica distriBUidora ltda-ME
(cNPJ n° 10.468.162/0001-02) 19 e 20 r$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)

lidiaNE NasciMENto GoMEs
Pregoeira Oficial

Protocolo: 867190

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4472/2022-daF/cGP, de 20/10/2022
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 2022/1329610;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jonelson Pantoja da silva, matrícula nº 54196443 /4, no cargo de Gerente, 
lotado na cirEtraN de igarapé-Miri.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
80,00 (OITENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com passa-
gem para o municipio de igarapé-Miri.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-80,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 à 05/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4474/2022-daF/cGP, de 20/10/2022
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 2022/1332267;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor al-
mir dos santos da silva, matrícula nº 57191487 /2, no cargo de agente de 
fiscalização de trânsito, lotado na Goftc. art. 2º - o valor do suprimen-
to de fundos concedido corresponde a r$-500,00 (QUiNHENtos rEais) 
e destina-se a fim de suprir despesas eventuais e de pronto pagamento 
durante a realização de operações de fiscalização de trânsito que será rea-
lizada na circunscrições do municipio de tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 16 à 30/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 867520

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 4436/2022-daF/cGP, de 18 de outubro de 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 2022/1320111;
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 santa Barbara no período de 30/10 à 15/11/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio adminis-
trativo, realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.
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NoMe MatricULa
JoÃo rENato PaEs loPEs 55588872 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 867637
Portaria Nº 4459/2022-daF/cGP, de 19/10/2022
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 2022/1295185;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de QUatro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de doM ElisEU – 11/10 a 12/10/2022, Para-
GOMINAS – 13/10 a 15/10/2022, a fim de participar de reunião com os 
Órgãos Municipais de trânsito e/ou Prefeituras para que seja repassada 
as informações contidas no documento repassado pela cNP para planejar 
estratégias visando conter o aumento do número de acidentes de trânsito 
e tratar sobre fiscalização de trânsito com vereadores do município.

nome matricula
Jomaine Marinho dos santos 5938645 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4447/2022-daF/cGP, de 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 2022/1315013;
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 Mu-
nicípio de Belém para os municípios de oUrilÂNdia do NortE – 31/10 
a 25/11/2022, a fim de prestar atendimento e retaguarda de veículo na 
cirEtraN do referido município, conforme soliciação.

nome matricula
Martinho Jorge rodrigues leal 55588481 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4440/2022-daF/cGP, de 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 2022/1275449;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de catorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MARITUBA – 01/11 a 15/11/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e operacional.

nome matricula
Kelly Maia santana 57228950 /1
Kelly da silva alves 57227729 /1

rosivaldo oliveira de sousa 57193604 /2
ivan luis da conceição Jaster 57198279 /1

andré dos reis Piquet 57198260 /1
sandro araújo da costa 57211244 /2

shirley alessandra soares castanheira 57226458 /1
roberta rossy da silva franco da costa 57193812 /2

Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1
raul Braga da costa 57217498 /2

lailton santos do Nascimento 57200227 /1
Maria da silva sousa 57226370 /1

Marivaldo lima de araujo 5820588 /1
anderson felipe soares Pereira 5958744 /1

Ednelson amaral serrão 57200234 /1
rosemar flávio Marques franco Junior 57226823 /1

sandro félix Brasil 57205274 /1
fábio rodrigo Braga santiago 57197560 /2
Madson José alves de oliveira 57200235 /1

thiago da silva reis 57213322 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4444/2022-daF/cGP, de 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 2022/1213269;
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 Município de 
redenção para o município de tucumã no período de 31/10 à 25/11/2022, 
a fim de realizar vistoria em veículos na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
valdimar Barbosa dos santos 57205278 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4449/2022-daF/cGP, 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 2022/1313913;
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 Município de 
Belém para o município de salinópolis no período de 24/10 à 18/11/2022, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos na barreira do re-
ferido municipio.

nome matricula
José de ribamar Moreira Barbosa 57196220 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 867638
Portaria Nº 4445/2022-daF/cGP, de 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 2022/1313773;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E trÊs E MEia (23 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MaraBá – 16/11 a 19/11/2022, itUPiraN-
Ga – 20/11 a 23/11/2022, Novo rEPartiMENto – 24/11 a 27/11/2022, 
TUCURUÍ – 28/11 a 03/12/2022, TAILÂNDIA – 04/12 a 09/12/2022, a fim 
de realizar estudos e viabilidades de clinicas nos referidos municípios.

nome matricula
Márcio fonseca da silva 57193191 /4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4277/2022-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 2022/1195802;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ParaGoMiNas – 17/10 a 11/11/2022, a 
fim de prestar serviços administrativos na CIRETRAN do referido município, 
conforme solicitação.

nome matricula
Marco antonio santos ribeiro 80845596 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 867506
Portaria Nº 4453/2022-daF/cgp, de 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 2022/1320982;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de QUatro E MEia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de ALTAMIRA 
para os municípios de BELÉM – 31/10 a 04/11/2022, a fim de participar de 
reunião com a cNcir, e das demandas da cirEtraN.

nome matricula
Jhony Napoleão rabelo almeida 55208513/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4468/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
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 2022/1328430;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de dEZoito E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Novo rEPartiMENto – 24/10 a 11/11/2022, 
a fim de conduzir veículo para dar apoio logístico a CRT de Novo Reparti-
mento/Pa.

nome matricula
Ezequias tavares da silva 57195749/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 4469/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
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 2022/1270681;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de MoNtE alEGrE – 24/10 a 18/11/2022, a 
fim de prestar atendimento de vistoria veícular na CIRETRAN do referido 
município, conforme solicitação.

nome matricula
Bruno rodrigues Pingarilho 57205413/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 867340
Portaria Nº 4479/2022-daF/cGP, de 20/10/2022
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 2022/1317384;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de santarém – 08/11 a 16/11/2022, Monte 
alegre – 17/11 a 21/11/2022, alenquer – 22/11 a 27/11/2022, Óbidos – 
28/11 a 01/12/2022 e Oriximiná/Belém - 02/12 a 07/12/2022, a fim de 
realizar treinamento de atualização em gerentes das cirEtraNs, e levan-
tamento de demanadas relacionadas a recursos humanos, patrimônio e 
almoxarifado. 

nome matricula
francisco Junior trindade de oliveira 57190742/1

cleber carlos cardoso Matos 304387/1
tayenne Brito conde 5920358/3

Edmundo lopes de sousa 3264106/1
andréa santana de oliveira 57175929/1

Gisele Pina Moia 54189489/2
antonio Jorge silva fonseca 57200394/1
Maria odete de lima teixeira 3193349/2

leila lúcia Matos do vale 2010135/1
Kayla de Menezes sarmanho 55586785/2
arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 867341

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 4505/2022-daF/cGP, de 21 de outubro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 079/2022-
dG/dHcrv/cHc/GcdHc, datado de 21/10/2022, protocolado sob o nº 
2022/1357865,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora diNa crUZ da silva, assistente de trânsito, ma-
trícula 54193788 /2, lotada na coordenadoria de Habilitação de conduto-
res, trinta (30) dias de fÉrias, no período de 05.12.2022 a 03.01.2023, 
referentes ao exercício 04.09.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/12/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 4504/2022-daF/cGP, de 21 de outubro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 4377/2022-daf/cGP, ao servidor dENilsoN liNHa-
rEs da silva, Motorista, matrícula 57176558/1, lotado na cirEtraN “a” 
de abaetetuba, onde se lê 20.12.2022 a 18.10.2023, leia-se 20.12.2022 
a 18.01.2023, referentes ao exercício 20.12.2019/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867539

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de iMProcedÊNcia de recUrso À Jari
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformida-
de com os artigos 261 do código de trânsito Brasileiro c/c o art. 23 da re-
solução nº 723/2018 do conselho Nacional de trânsito – coNtraN, após 

esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa 
postal, Notifica aos coNdUtorEs aBaiXo rElacioNados que, con-
forme acórdão exarado nos processos citados, a Jari (Junta administrativa 
de recursos de infrações) julgou seus recursos como iMProcEdENtEs, 
mantendo-se, assim, as Penalidades de suspensão do direito de dirigir 
impostas pelo dEtraN-Pa, cumuladas com a obrigatoriedade de realização 
de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 268, ii do ctB.
Informamos, ainda, que V. Sª poderá apresentar recurso ao CETRAN – Conse-
lho Estadual de trânsito do Estado do Pará, até a data de 05/12/2022. toda-
via, caso V. Sª opte por não recorrer, deverá entregar sua Carteira Nacional de 
Habilitação neste DETRAN/PA, nos locais abaixo identificados, para que assim 
possa dar início ao cumprimento da penalidade aqui mencionada
Na capital, o recurso ou a cNH deverão ser entregues na coordenadoria 
de controle de Penalidades, sito à rua antônio Barreto, n° 165, bairro do 
Umarizal, cEP: 66055-050, Belém-Pa. No interior do Estado, a entrega 
do recurso poderá ser feita na agência do dEtraN mais próxima de seu 
domicílio. v. sa. Poderá também enviar sua defesa por remessa postal 
endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de sUsPENsÃo do dirEito dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 20/12/2022, data esta que será considerada 
para início da contagem da dosimetria imposta. durante o cumprimento da 
penalidade de suspensão, v. sa. não poderá conduzir veículo automotor de 
qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta a cassaÇÃo 
do dirEito dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das sanções penais 
decorrentes do crime previsto no art. 307 do ctB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, v. sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrso dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de sUsPeNsÃo
HENriQUE laZarEvisKi PaUlo 3664000671 2016/459437 03 meses 
HENriQUE laZarEvisKi PaUlo 3664000671 2016/459413 03 meses 
HENriQUE laZarEvisKi PaUlo 3664000671 2016/459431 03 meses 

saMUEl Paiva dE soUZa 4298986701 2014/285699 03 meses 
Elias dE araUJo corrEa 71817522 2016/49174 07 meses 

darlENE NaYra da silva saNtos 4809160457 2016/183777 03 meses 
aNtoNio carlos silvEira dE MoraEs 5583694438 2015/382343 12 meses 

aNa PaUla MicHEllE rUtoWitcZ alENcar 106988698 2015/325744 03 meses 
flaviaNE dE liMa MENEZEs Passos 1105085418 2015/368821 03 meses 

Belém, 19 de outubro de 2022.
aNdrÉ rivEliNo PaNato
coordENador dE coNtrolE dE PENalidadEs
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 867548

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1426/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 20 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7258/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados em 
despacho encaminhado pela vara de Execução de Pena Privativa de liber-
dade, via PaE, no dia 14/10/2022, referente  ao suposto descumprimento 
de determinação judicial,  acerca dos benefícios e autorizações em favor  
da PPl Maria  EstEr ModEsto rodriGUEs (iNfoPEN 86387), quando 
custodiada no centro de recuperação do coqueiro-crc.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º- oficiar à vara de Execução de Pena- vEP, acerca da presente 
instauração.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867677
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Portaria Nº 1425/2022-cGP/seaP  
Belém (PA), 20 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar nº 7257/2022-cGP/sEaP, em desfavor do servidor M.K.s.l. 
(funcional: 5954318), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional, por suposta conduta inadequada, ao revelar-se dentro da 
sala da direção, bem como referir-se de forma desrespeitosa ao diretor do 
centro de recuperação regional de castanhal- crrcast. o servidor incor-
reu, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, inciso ii, iii, iv, 
vi, art. 178, Xi c/c art. 189, caput e art. 190, v, vi, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores BrUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; EltoN da 
costa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErsoN carlos 
PErEira MarQUEs, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais e ao Gabinete/sEaP, acerca desta decisão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 867678
Portaria Nº 1421/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 20 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7253/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
em cópia de livro de ocorrência, no dia 11/03/2022, referente à suposta 
conduta funcional de servidor lotado no centro de recuperação regional 
de Paragominas-CRRPA, acerca de ausência injustificada aos plantões e 
insubordinação aos superiores.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867685
Portaria Nº 1420/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 20 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7252/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados  
no e-mail, encaminhado no dia 18/10/2022, referente a suposta conduta 
funcional de servidor lotado no centro de recuperação regional de Bra-
gança-crrB, bem como os fatos mencionados no relatório do setor de 
segurança do crrB.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867686
Portaria Nº 1414/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 19 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;

rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7246/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício interno nº 422/2022-UPMt/crrt/sEaP/Pa, de 05/10/2022, acerca 
da suposta conduta funcional desurbana e inapropriada de policial penal, 
lotado na Unidade Prisional Masculina de tucuruí-UPMt, no supracitado dia.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867694
Portaria Nº 1389/2022-cGP/seaP  
Belém (PA), 18 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar nº 7241/2022-cGP/sEaP, em desfavor do servidor M.a.B.r. 
(funcional: 55209504), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional, por suposto ato de corrupção dentro da Unidade Prisional 
de Breves. o servidor incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro nos 
arts. 177, inciso vi, art. 178, v, Xviii, XXi c/c art. 189, caput e art. 190, i, 
iv e Xi, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores BrUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; EltoN da 
costa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErsoN carlos 
PErEira MarQUEs, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - rEcoMENdar o afastaMENto PrEvENtivo do servidor acusa-
do, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fulcro no art. 203 da lei Estadual 
nº 5.810/1994-RJU, a fim de que o servidor não venha a influir na apura-
ção da irregularidade;
art. 6º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais e Gabinete desta sEaP/Pa para anuência.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 867695
Portaria Nº 1412/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 19 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7244/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar às supostas agressões 
físicas e utilização desproporcional de iMPo (instrumento de Menor Poten-
cial ofensivo) às PPl’s dHEMEs dE alMEida cardoso (iNfoPEN 5336), 
MatHEUs do costa saNtos (iNfoPEN 186748), BrUNNo rodriGUEs 
fErrEira (iNfoPEN 336678), rarisoN da silva araUJo (iNfoPEN 
108029), WilQUEr rodriGUEs Morais (iNfoPEN 193096), ivaN PE-
rEira da silva (iNfoPEN 346983) e silvio dE JEsUs PErEira MENdEs 
(iNfoPEN 192347), custodiados em unidades do complexo Penitenciário 
de Marabá, conforme ofícios e termos de declaração encaminhados pela 4ª 
Promotoria de Justiça de Marabá.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - classificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da Portaria Nº 420/2014 – cGP/sEaP.
Art. 5º- OFICIAR à 4ª Promotoria de Justiça de Marabá, acerca da presente 
instauração.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867696
Portaria Nº 299/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém - PA, 20 de Outubro de 2022
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências,
coNsidEraNdo a instrução do Processo administrativo disciplinar nº 
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7159/2022 – cGP/sEaP/Pa;
rEsolvE:
art. 1º. Nos termos do parágrafo único do art. 203 da lei Estadual nº 
5.810/1994, prorrogar a medida cautela, de afastamento preventivo, apli-
cada ao servidor W. P. N. (5949943), por mais sessenta dias.
art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 867688
Portaria Nº 1417/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 19 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7249/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
na cópia do livro de ocorrência, no dia 03/10/2022, referente a conduta 
funcional de servidores lotados no centro de recuperação regional de são 
félix do Xingu- crrsfX, conforme e-mail encaminhado no dia 09/10/2022.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867689
Portaria Nº 1416/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 19 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7248/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
termo de denúncia nº 38/2022-cGP/sEaP/Pa, de 14/01/2022, referente a 
conduta funcional de servidora lotada no Hospital Geral Penitenciário, ao 
supostamente, referir-se de modo ofensivo e inapropriado.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867690
Portaria Nº 1388/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 18 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa dis-
ciplinar Nº 7208/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor l.M.c.N. (funcional: 5954170), 
ao, supostamente, não lançar, em livro de ocorrência, a saída do servidor 
r.r.B. (funcional: 5954157) da Unidade Prisional. tal conduta amolda-se 
à falta grave, em tese, aos arts. 177, iv c/c art. 189, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores aNdrÉ silva 
dE olivEira, funcional: 42811– Presidente; EltoN da costa fErrEira, 
funcional: 57202521– Membro; JaYMErsoN carlos PErEira MarQUEs, 
funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867691

Portaria Nº 1415/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 19 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7247/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
em denúncia, encaminhada via e-mail, no dia 11/10/2022, referente a 
conduta funcional de servidor lotado na colônia  Penal agrícola de santa 
izabel- cPasi.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867692
Portaria Nº 1424/2022-cGP/seaP  
Belém (PA), 20 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo dis-
ciPliNar nº 7256/2022-cGP/sEaP, em desfavor do servidor t.f.s. (fun-
cional: 5953038), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e 
funcional, por supostamente, dormir em posto de serviço, bem como por-
tar arma de fogo sem autorização. o servidor incorreu, em tese, em falta 
grave, com fulcro nos arts. 177, inciso i, iv, vi, iX, “a”, art. 178, Xiv c/c 
art. 189, caput e art. 190, XiX, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores BrUNo cos-
ta PiNHEiro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; EltoN da 
costa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErsoN carlos 
PErEira MarQUEs, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 867679
Portaria Nº 1423/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 20 de outubro de 2022 
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa dis-
ciplinar Nº 7255/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor l.s.M. (funcional: 55209505), ao 
supostamente, ausentar-se da Unidade Prisional sem comunicar a chefia 
imediata, bem como não participar de revisão geral visando  da cumpri-
mento à ordem de Missão nº 015/2022-saGo/sEaP/Pa. tal conduta amol-
da-se à falta grave, em tese, aos arts. 177, iv e vi c/c art. 189, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores rodriGo 
costa PiNHEiro dE soUsa – funcional: 54196889 – Presidente; EltoN 
da costa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErsoN car-
los PErEira MarQUEs, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
vitor raMos EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867682
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Portaria Nº 1422/2022-cGP/seaP  
Belém-PA, 20 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar a instauração de sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7259/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
em matérias publicadas em site, nos dias 11 e 16/10/2022, bem como 
irregularidades mencionadas em relatório, referente a conduta funcional 
de servidores lotados na central de integrada de Monitoramento Eletrô-
nico- ciME.
art. 2 º - dEsiGNar aNdrÉ silva dE olivEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, EltoN da costa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBEtH MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dEtErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
vitor raMos EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 867683
Portaria Nº 1403/2022-cGP/seaP 
Belém-PA, 17 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsiGNar a comissão composta por BrUNo costa PiNHEiro 
dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; JaYMErsoN carlos PE-
rEira MarQUEs, funcional: 57218644 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5756/2021-
cGP/sEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 867458
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsiGNar a comissão composta por rodriGo costa Pi-
NHiEiro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; JaYMErsoN car-
los PErEira MarQUEs – funcional: 57218644 – Membro; e EliZaBEtH 
MalcHEr vilHENa, funcional: 5464285 - Membro; para dar continuida-
de à apuração dos autos das sindicâncias administrativas disciplinares nº 
6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6430, 6433, 6434, 6435, 
6436, 6437, 6438 e 6439/2021-cGP/sEaP, estabelecendo o prazo de 120 
dias úteis para a conclusão.
art. 2º - rEdEsiGNar a comissão composta por BrUNo costa PiNHEi-
ro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; JaYMErsoN carlos 
PErEira MarQUEs – funcional: 57218644 – Membro; e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro; para dar con-
tinuidade à apuração dos autos da sindicância administrativa disciplinar 
nº 6442/2021-cGP/sEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a 
conclusão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 867464
coNsideraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 

(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
rEsolvE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 0575/2022-cGP/sEaP, de 01/05/2022, publicada no doE nº 34.95, 
de 03/05/2022, referente ao Processo administrativo disciplinar nº: 
6923/2022-cGP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE

Protocolo: 867466
Portaria Nº 1402/2022-cGP/seaP 
Belém-PA, 14 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsiGNar a comissão composta por BrUNo costa PiNHiE-
iro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; vitor raMos EdU-
ardo, funcional: 5902749 - Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos auto do Processo administrativo disciplinar nº 5745/2021-cGP/sEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 2º - rEdEsiGNar a comissão composta por BrUNo costa PiNHEiro 
dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo costa PiNHEi-
ro dE soUsa, funcional: 54196889 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade 
à apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5790 e 
5799/2021-cGP/sEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a con-
clusão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 867456
Portaria Nº 1401/2022-cGP/seaP 
Belém-PA, 13 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsiGNar a comissão composta por vitor raMos EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; e rodriGo costa PiNHEiro dE soU-
sa, funcional: 54196889 – Membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 6395/2021-
cGP/sEaP, estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para a conclusão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 867452

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 256/2022-GaB/seaP
Belém-PA, 21 de outubro de 2022
Dispõe sobre a designação de fiscal de contrato de supervisores contrata-
dos para a prestação de serviços à secretaria de Estado de administração 
Penitenciária e dá outras providências.
o secretário de administração Penitenciária do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o inciso ii do artigo 25 e inciso vi do artigo 13 da lei 
federal nº 8.666/1993
coNsidEraNdo a resolução nº 148/2015-coNsUP que dispõe sobre a 
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aprovação de valores de hora–aula a serem remunerados aos professores, 
instrutores e monitores contratados.
coNsidEraNdo a resolução nº 149/2015-coNsUP que dispõe sobre a 
forma de contratação de docentes/monitores pelos órgãos que integram o 
sistema Estadual de segurança Pública e defesa social.
coNsidEraNdo a resolução nº 355/2020-coNsUP que aprova a inclusão 
da categoria supervisor, na modalidade presencial e a distância, os quais 
poderão ser contratados para prestação de serviços ao instituto de Ensino 
de segurança do Pará-iEsP e demais órgãos integrantes do sistema Esta-
dual de segurança e defesa social-siEds, conforme tabela constante no 
anexo i da resolução nº 148/2015-coNsU
rEsolvE:
art. 1º dEsiGNar o servidor PaUlo rocHa da cUNHa, matrícula nº 
57205509 e como suplente a servidora Patricia claUdia salEs saNtos 
CARDOSO matrícula nº 5946493 para atuarem como fiscais dos contratos 
de, nº163, nº164,nº165, nº166, nº167, n°168, n°169,n°170. os contratos 
são oriundos do Processo n°2018/1011534, que estabelece o pagamento 
dos supervisores das turmas que compõe o referido processo.
Parágrafo único - São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento dos contratos, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art. 2º deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido 
no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do refe-
rido instrumento.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Marco aNtÔNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs
secretario de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 867478

.

.

errata
.

errata de Portaria N°00615/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.117 de 16 de setembro de 2022, Protocolo: 853763
oNde se LÊ:
servidor(es): 5825407– liNdiNaldo dE MElo BaNdEira; aGENtE PENitEN-
ciário; Período: 17/07 a 20/07/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
55208678 - JEffErsoN carlos corradi MoUra; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 17/07 a 20/07/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
5954281 - JosE carlos dos saNtos viaNa; Policial PENal; Período: 
17/07 a 20/07/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
Leia-se:
servidor(es): 5825407– liNdiNaldo dE MElo BaNdEira; aGENtE PENi-
tENciário; Período: 17/07 a 19/07/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias 
e meia)
55208678 - JEffErsoN carlos corradi MoUra; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 17/07 a 19/07/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
5954281 - JosE carlos dos saNtos viaNa; Policial PENal; Período: 
17/07 a 19/07/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)

Protocolo: 867669
errata de Portaria N°01287/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.150 de 14 de outubro de 2022, Protocolo: 863873
oNde se LÊ:
servidor(es): 5419710 2– BENiclEo farias daNtas - Motorista; Perí-
odo: 05/10 a 05/10/2022 – diária(s): 1 (uma diária).
5961061 – rENato loPEs dE alMEida - Policial PENal; Período: 05/10 
a 05/10/2022 – diária(s): 1 (uma diária).
5953868 – rafaEl carlos da silva – Policial PENal Período: 05/10 a 
05/10/2022 – diária(s): 1 (uma diária).
Leia-se:
servidor(es): 54197102 – BENiclEo farias daNtas - Motorista; Perí-
odo: 05/10 a 05/10/2022 – diária(s): 1 (uma diária).
57220861 – JorGE doUGlas alfaia GoMEs – aGENtE PENitENciário; 
Período: 05/10 a 05/10/2022 – diária(s): 1 (uma diária).
5953868 – rafaEl carlos da silva – Policial PENal Período: 05/10 a 
05/10/2022 – diária(s): 1 (uma diária).

Protocolo: 867672

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 02 ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 125/2018/seaP
aPostilaMENto do coNtrato Nº 125/2018/sEaP, firMado ENtrE a 
sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária - sEaP E a 
EMPrEsa PElc sErviÇos dE iNforMática, inscrita no cadastro nacional 
de pessoa jurídica nº 01.005.316/0001-39, como coNtratada, que tem 
por objeto a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na PrEsta-
ÇÃo dE sErviÇos dE tElEcoMUNicaÇÕEs E traNsMissÃo dE dados, 
atravÉs dE UMa rEdE dE coMUNicaÇÃo diGital, dEtErMiNÍstica, 
Privativa E iNdEPENdENtE, coM locaÇÃo dE rotEadorEs (solUÇÃo 
UtM/NGfW), No-BrEaKs, sWitcHEs E firEWall localizado na travessa  
WE 30, cidade Nova v, cEP 67.133-130, no município de ananindeua, 
Estado do Pará, visaNdo a corrEÇÃo da dotaÇÃo orÇaMENtária.
a cláusula décima do contrato administrativo nº 125/2018/sEaP passará 
a ter a seguinte redação:
“cláUsUla dÉciMa: da dotaÇÃo orÇaMENtária E fiNaNcEira
as despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento aprovado 
da secretaria de Estado de administração Penitenciária para o exercício de 
2022, como a seguir especificado:

Programa de trabalho: 97.101 03.126.1508.8238
fonte: 0101 (recurso estadual)
Natureza de despesa: 339040.”
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 20 de outubro de 2022.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs
sEcrEtário dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária

Protocolo: 867256

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 01428/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
5832055; JacKsoN caMPos dE MacEdo; Motorista; Período: 
08/09/2022 a 11/09/2022 origem: itaitUBa; destino: MaraBá; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
5911311; NaZarENo PalHEta dE soUsa; Policial PENal; Período: 
08/09/2022 a 11/09/2022 origem: itaitUBa; destino: MaraBá; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
5931370; alEX farias dos saNtos; aGENtE PENitENciário; Período: 
08/09/2022 a 11/09/2022 origem: itaitUBa; destino: MaraBá; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
5939529; clEBEr daNiEl PUGa dE liMa; aGENtE PENitENciário; Pe-
ríodo: 08/09/2022 a 11/09/2022 origem: itaitUBa; destino: MaraBá; 
diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 867675
Portaria Nº: 01429/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: Escoltar o PPl Para ParticiPar dE sEssÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
97571422; JEffErsoN adriaNo silva vEloso; Policial PENal; Perío-
do: 17/10/2022 a 19/10/2022 origem: saNtarÉM; destino: alENQUEr; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: Escoltar o PPl Para ParticiPar dE sEssÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
5942958; aNdErsoN PEiXoto da costa; Policial PENal; Período: 
17/10/2022 a 19/10/2022 origem: saNtarÉM; destino: alENQUEr; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: Escoltar o PPl Para ParticiPar dE sEssÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
5950091; JUliaNa liMa fEitosa; Policial PENal; Período: 17/10/2022 a 
19/10/2022 origem: saNtarÉM; destino: alENQUEr; diária(s): 2 e ½ 
(duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 867676

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito diÁria
Portaria Nº 2688/2022/dGP/seaP, de 21/10/2022.
torNar sEM EfEito, a Portaria Nº 01296/22/diárias/dGP/sEaP, de 
13/10/2022, publicada no doE nº 35.150, de 14/10/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; Mat; carGo; cPf; valor
01; JosE BENto NoGUEira NEto; 5949544; Policial PENal; 
89865197200; r$ 83,52. 02; adalBErto JorGE da silva Barros JU-
Nior; 5953866; Policial PENal; 88991415253; r$ 83,52. 03; Elias 
PErEira dE Brito; 5949726; Policial PENal; 64995046291; r$ 83,52.
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 867668

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 2691/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM, 21 de oUtUBro de 2022.
Nome: aNdErsoN diEGo faro BarBosa, agente Penitenciário, Matrícula 
nº 57221189/1
assunto: licença Paternidade
Período: 12/10/2022 a 31/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867641
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°2690/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-PA, 21 de outubro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora carla JosiElY da silva silva, matrícula funcio-
nal n° 5942294/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Técnicos 
Penitenciários de controle de Prontuários (GstP), com lotação no centro 
de recuperação coronel anastácio das Neves (crcaN), nos períodos de 
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03/11/2022 a 17/11/2022, bem como de 16/01/2023 a 30/01/2023, em 
substituição ao titular NaYaNE crUZ dos saNtos dE QUEiroZ, matrícula 
funcional n° 5935945/1, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867468

secretaria de estado
de cULtUra

.

Portaria
.

reGULariZaÇÃo FUNcioNaL
Portaria Nº696 de 19 de seteMBro 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/co art. 
34, do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNsidEraNdo, o Processo nº 2022/1342886 , de 19.10.2022,
coNsidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.
rEsolvE:
I - FORMALIZAR, para fins de Regularização Funcional, a admissão do ser-
vidor NElsoN da silva tEiXEira, matrícula nº 30686/1, sob regime da 
legislação trabalhista para exercer o emprego de Maquinista, a contar de 
01.10.1980, conforme contrato de trabalho e carteira de trabalho e Previ-
dência social – ctPs, sendo posteriormente incluído no Quadro suplemen-
tar, através do decreto Governamental nº 2.306 de 23.06.1982, exercendo 
o mesmo cargo, situação vigente até a presente data.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 01.10.1980.
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: 867318

.

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo aditiVo de coNtrato
terMo aditiVo: 4
ProcEsso Nº 2022/845543
data da assiNatUra: 21/10/2022
JUstificativa: repactuação dos valores contratuais de acordo com con-
venção Coletiva. Considerando, especificamente, a repactuação do valor 
contratual prevista no item 1.1, será pago à contratada, a título de diferen-
ça remuneratória pela execução dos serviços, o valor total de r$25.599,28 
(vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte e oito centa-
vos) referente ao período de julho de 2021 a junho de 2022. 2.2 como con-
sequência do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato estabelecido 
no item 1.1, considera-se alterado o valor mensal do contrato, a partir de 
janeiro de 2022, para o importe no valor de r$12.133,27 (doze mil cento 
e trinta e três reais e vinte e sete centavos).
coNtrato N°: 001
EXErcÍcio: 2020
orÇaMENto: Projeto atividade: 8238 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339040 – sErviÇos dE 
tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo PtrEs: 158238 Pi: 
412cto8238c aÇÃo: 254212 fUNcioNal ProGraMática: 13.126.1508-8238.
coNtratada: alEX MENdEs dE soUZa – EPP - cNPJ n°: 14.986.916/0001-77
ENdErEÇo: QUadra 30 (cJ cdP), Nº 33, coNJUNto ParaÍso dos Pás-
saros, travEssa JaÇaNÃ, Bairro: MaracaNGalHa, cEP: 66110-132, 
BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 867440

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 681/22 de 13.10.2022
servidor: aBilio aUGUsto Bastos  fraNco filHo
cargo: assistENtE  cUltUral – cENotÉcNico
Matrícula: 5891119/1
Período de Gozo: 01.12.2022 a 30.12.2022, 30 (trinta) dias
referente ao triênio: 13.07.2014 a 12.07.2017.

Protocolo: 867212
LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 699/22 de 20.10.2022
servidor: cEliNa do socorro cHavEs dE liMa
cargo: tEcNico EM GEstao cUltUral
Matrícula: 31879/1
Período de Gozo: 01.11.2022 a 30.11.2022, 30 (trinta) dias
referente ao triênio: 01.06.2005 a 31.05.2008.

Protocolo: 867214

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 701 de 21.10.2022
servidora: isabel cristina cordeiro lopes
Matricula: 57191443-1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 13.05.2022 a 08.11.2022, 180 (cento e oitenta) dias, 
sem prejuízo de sua remuneração
retroagindo os seus efeitos a partir de 13.05.2022.
laudo Médico: 95299/22 de 14.10.2022

Protocolo: 867395
Portaria N° 702 de 21.10.2022
servidora: Marina de lourdes Pastana siqueira saliba
Matricula: 31011-1
cargo: datilografo
Período da licença: 26.12.2021 a 23.02.2022, 60 (sessenta) dias, sem 
prejuízo de sua remuneração
retroagindo os seus efeitos a partir de 26.12.2021.
laudo Médico: 95302/22 de 14.10.2022

Protocolo: 867396
Portaria N° 703 de 21.10.2022
servidor: Pedro Maia da conceição
Matricula: 32069-1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 11.07.2022 a 06.01.2023, 180 (cento e oitenta) dias, 
sem prejuízo de sua remuneração
retroagindo os seus efeitos a partir de 11.07.2022.
laudo Médico: 95300/22 de 14.10.2022

Protocolo: 867398

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 698 de 20 de oUtUBro de 2022
o sEcrEtário adJUNto dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atri-
buições legais e;
considerando o artigo 98, da lei n°5.810, de 24.01.1994;
considerando ainda os termos do Processo n° 2022/256513 de 04.03.2022 
e dos termos do laudo Médico nº 93417/22, de 28.08.2022.
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito, a Portaria Nº 612, de 05.09.2022, publicado no 
doE nº 35.108, de 08.09.2022, que coNcEdEU 07 (sete) dias de licENÇa 
Para trataMENto dE saÚdE no período de 27.01.2022 a 02.02.2022, à 
servidora aNa PaUla saNtaNa loPEs, matrícula 57191521-1, ocupante 
do cargo de assistENtE adMiNistrativo.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 20 de outubro de 2022.
lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior
secretário adjunto da secretaria de Estado de cultura/sEcUlt

Protocolo: 867296

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 677, de 19 de oUtUBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE cUltUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do Estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da secretaria de Estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004,
coNsidEraNdo, que foram adotadas por parte da secretaria de Estado de 
cultura, uma série de medidas de combate à transmissão do coronavirus 
no ambiente de trabalho, com o objetivo de assegurar a contínua atividade 
do serviço;
CONSIDERANDO por fim, que os atuais índices e indicadores de saúde no 
Estado do Pará, revelam o efetivo controle no enfrentamento da enfermi-
dade e a conseqüente queda na capacidade de transmissão do coronavi-
rus, o que permite a relativização das regras de isolamento social.
rEsolvE:
art. 1º rEvoGar, a contar de  01 de novembro de 2022, os termos cons-
tantes na Portaria Nº 181/22, de 08 de abril de 2.022,publicada no diá-
rio Oficial do Estado, de 18.04.2022.
art. 2º dEtErMiNar, ao consultor Jurídico do Estado, valdir MartirEs 
coEHo, matrícula nº 31470-1,que continue prestando consultoria Jurídica 
à Gerência de Pessoas, até ulterior deliberação.
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,revogan-
do-se as disposições constantes na Portaria de nº 629/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 19 de outubro de 2022.
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira
secretário de Estado de cultura/sEcUlt

Protocolo: 867377
terMo aditiVo de coNtrato
terMo aditiVo: 1
ProcEsso Nº 2022/1286675
data da assiNatUra: 21/10/2022
JUstificativa: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato, a contar de 7 de novembro de 2022 a 31 
de agosto de 2023.
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coNtrato N°: 027
EXErcÍcio: 2022
viGÊNcia: 07/11/2022 a 31/08/2023
orÇaMENto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 -MatErial dE coNsU-
Mo PtrEs: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 275290.
coNtratada: coaN iNdÚstria Gráfica EirEli - cNPJ n°: º 
86.444.791/0001-64
ENdErEÇo: avENida taNcrEdo NEvEs, 300, rEvorEdo, cEP 8.704-
700, tUBarÃo-sc.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 867413
Portaria Nº 695/2022–GaB/secULt de 19 de oUtUBro de 2022
iNstitUi a coMissÃo de estUdos tÉcNicos
orGaNiZaÇÃo sociaL
o secretário de Estado de cultura do Estado do Pará, doutor BrUNo cHa-
Gas da silva rodriGUEs fErrEira, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso ii, do artigo 138, da constituição Estadual, e pelo 
decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004,
coNsidEraNdo: que compete ao secretário de Estado de cultura, consti-
tuir comissões e grupos de trabalho, nos termos estabelecidos no inciso v, 
do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004;
rEsolvE:
art. 1º - coNstitUir, no âmbito da secretaria de Estado de cultura, co-
missão composta pelos seguintes servidores: lUiZ Maria dE JEsUs so-
arEs JÚNior, matrícula nº 5002087-10, ocupante do cargo de secretário 
adjunto de Estado de cultura; arMaNdo saMPaio soBral, matrícula nº 
57176574-2, ocupante do cargo comissionado de diretor do sistema inte-
grado de Museus e Memoriais; daNiEl frEitas dE araÚJo, matrícula nº 
55588420-4, ocupante do cargo de diretor do theatro da Paz; fErNaNdo 
vilHENa JÚNior, matrícula nº 5933317-3, ocupante do cargo comissiona-
do de Gerente de serviços Gerais; MiciclÉia cUNHa dos Passos GoN-
ÇalvEs, matrícula nº 55588560-3; ocupante do cargo efetivo de técnico 
em Gestão Pública – administrador; Márcio saNtos da crUZ, matrícula 
nº 80845353-3, ocupante do cargo efetivo de técnico em Gestão Pública 
– Economista; valdir MártirEs coElHo, matrícula nº 31470-1, ocu-
pante do cargo de consultor Jurídico do Estado; para, sob a Presidência 
do primeiro, promover estudos técnicos visando subsidiar a elaboração de 
edital de chamamento Público com o objetivo de credenciamento e qua-
lificação de organização social para atender as necessidades operacionais 
da instituição
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, Belém 19 de outubro de 2022.
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira
sEcrEtário dE Estado dE cUltUra/sEcUlt

Protocolo: 867379
Portaria Nº 690/2022–GaB/secULt de 19 de oUtUBro de 2022
iNstitUi crEdENciaMENto Para acEsso ao tHEatro da PaZ
o secretário de Estado de cultura do Estado do Pará, doutor BrUNo cHa-
Gas da silva rodriGUEs fErrEira, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso ii, do artigo 138, da constituição Estadual, e pelo 
decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004,
CONSIDERANDO: que compete ao Secretário de Estado de Cultura, definir 
e expedir atos normativos e procedimentos administrativos de interesse 
interno da instituição.
rEsolvE:
art. 1º - dEtErMiNar, ao diretor do theatro da Paz que promova a dis-
ponibilização nas dependências do theatro, no espaço denominado ca-
marote nº 5, de 1ª Ordem, que seu uso seja destinado, exclusivamente 
ao Gabinete do secretário adjunto de Estado de cultura, na realização de 
concertos, shows musicais, festivais de música e dança, peças teatrais 
em suas diversas modalidades, além de espetáculos culturais de qualquer 
natureza ou porte, nacional ou internacional, independente da chancela 
promocional do evento.
art. 2º- coMPEtE ao titular da casa de espetáculos, promover a expedição 
da carta de credenciamento para utilização do espaço, em nome da uni-
dade administrativa credenciada, podendo a credencial, a juízo discricio-
nário da autoridade superior desta instituição, outorgar o seu uso a outro 
permissionário, no período estabelecido no ato de concessão, de forma 
expressa pelo do secretário de Estado de cultura.
• único - Compete ao Diretor do Theatro da Paz, ultimar as provi-
dências devidas e necessárias, visando disponibilizar o acesso aos creden-
ciados pela secretaria de Estado de cultura, ao espaço permissionado.
art. 3º - o credenciamento que trata o artigo 1º, é válido pelo prazo de 01 
(um) ano, podendo ser prorrogado ou ser tornado sem efeito a qualquer 
tempo, a critério único e exclusivo da administração.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, Belém 19 de outubro de 2022.
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira
sEcrEtário dE Estado dE cUltUra/sEcUlt

Protocolo: 867381
A Comissão designada pela Portaria 643/2022-SECULT, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
atenciosamente,
Maria do cÉU BraGa Martis
diretora de cultura
rElaÇÃo – oUtUBro/2022

N° NoMe LiNGUaGeM cPF/cNPJ

1. alEXsaNdro laUNÉ dos saNtos

EsPEtácUlos artÍsticos coM atÉ 3 artistas 
EM cENa

755.730.672-49
EsPEtácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 artis-

tas EM cENa
EsPEtácUlos artÍsticos coM 7 oU artistas 

EM cENa
GrUPos cUltUrais tradicioNais

2. caMila silva rios MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 
oU oficiNa 054.171.942-47

3.
coordENaÇÃo das associaÇÕEs das 

coMUNidadEs rEMaNEscENtEs dE
QUiloMBos do Pará - MalUNGU

EsPEtácUlos artÍsticos coM atÉ 3 artistas 
EM cENa

06.968.130/0001-07EsPEtácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 artis-
tas EM cENa

EsPEtácUlos artÍsticos coM 7 oU artistas 
EM cENa

4. dÉBora cristiaNE Blois NasciMENto
MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 

oU oficiNa 559.554.952-15
PalEstraNtE/dEBatEdor/ MEdiador

5. EdUardo soUZa alvEs
MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 

oU oficiNa 912.299.602-87
PalEstraNtE/dEBatEdor/ MEdiador

6. EvElYN vitÓria PENicHE MoraEs)

EsPEtácUlos artÍsticos coM atÉ 3 artistas 
EM cENa 020.210.602-09

34.619.592/0001-4EsPEtácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 artis-
tas 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 silvEira soUZa GrUPos cUltUrais tradicioNais 816.112.422-15

9. lorEta cristiNa fErrEiora carvalH MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 
oU oficiNa 017.758.612-52

10. lUcas MatHEUs viEira MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 
oU oficiNa 030.854.932-55

11. MaGNa riBEiro da silva

EsPEtácUlos artÍsticos coM atÉ 3 artistas 
EM cENa

022.346.042-73
EsPEtácUlos artÍsticos coM 4 atÉ 6 artis-

tas EM cENa
EsPEtácUlos artÍsticos coM 7 oU artistas 

EM cENa
GrUPos cUltUrais tradicioNais

12. Marcio JosE GoNcalvEs JardiM

EsPEtácUlos artÍsticos coM atÉ 3 artistas 
EM cENa

44.817.784/0001-10
571.558.952-53

EsPEtácUlos artÍsticos 4 coM atÉ 6 artis-
tas EM cENa

EsPEtácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas EM

cENa

13. Marco aNtÔNio dE carvalHo 
MorEira

MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 
oU oficiNa 893.291.472-91

14. MicHEla roQUE silva NasciMENto 
da costa

MiNistraNtE oU 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

EsPEtácUlos artÍsticos coM atÉ 3 artistas 
EM cENa

594.011.682-53
EsPEtácUlos artÍsticos 4 coM atÉ 6 artis-

tas EM cENa
EsPEtácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 

artistas EM
cENa

17. roNaldo NorBErto da silva

EsPEtácUlos artÍsticos coM atÉ 3 artistas 
EM cENa

703.534.752-62
EsPEtácUlos artÍsticos 4 coM atÉ 6 artis-

tas EM cENa
EsPEtácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 

artistas EM
cENa

18. rUi GUilHErME loUriNHo

EsPEtácUlos artÍsticos coM atÉ 3 artistas 
EM cENa

929.586.992-34
47.930.388/0001-93

EsPEtácUlos artÍsticos 4 coM atÉ 6 artis-
tas EM cENa

EsPEtácUlos artÍsticos coM 7 oU Mais 
artistas EM

cENa
MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 

oU oficiNa

19. saMilY Maria MorEira da silva MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 
oU oficiNa 008.111.082-01

20. taYNara cHristiNNE carvalHo 
Garcia

MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 
oU oficiNa 036.418.852-99

21. tHaYsa cristiNa MaGalHÃEs dos 
saNtos

MiNistraNtE oU iNstrUtor(a) dE cUrso 
oU oficiNa 010.987.792-66

22. tálisoN PErEira PaUliNo MiNistraNtE oU 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: 867502
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.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1867 - cGP/FcP de 20 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo o memorando nº 60/2022-cao-fcP de 19/10/2022;
rEsolvE:
dEsiGNar, a servidora lia soarEs Bastos cavalcaNtE, matrícula nº 
5900081/1, cargo tEcNico EM GEstao cUltUral, para substituir a titu-
lar rosa dE fatiMa liMa dE olivEira, matricula 32743/1, cargo coor-
dENador dE aPoio oPEracioNal - cao, que estará de férias no período 
de 26/12/2022 à 24/01/2023, conforme Portaria N° 1865 – cGP/fcP de 
19/10/2022, publicada no d.o.E n° 35.156 de 20/10/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867391

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1866 - cGP/FcP de 20 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo o e-mail institucional do coordenador de Material e Patri-
mônio de 14/10/2022;
rEsolvE:
dEsiGNar, a servidora soNia Maria tavarEs, matrícula nº 661961/3, 
cargo EscrEvENtE datiloGrafo rEfErENcia iii, para substituir o titu-
lar PEdro HENriQUE cardoso BraZ, matrícula 5899706/1, cargo co-
ordENador dE MatErial E PatriMÔNio - cMP, que estará de férias 
no período de 05/12/2022 à 03/01/2023, conforme Portaria N° 1852 
– cGP/fcP de 14/10/2022, publicada no d.o.E n° 35.153 de 18/10/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867392

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo – 866867
Publicado no d.o.E nº 35.158 em 21/10/2022
onde se lê: objeto: aQUisiÇÃo dE cariMBos, coNforME MaPa coM-
Parativo 017/2021, Para sUPrir as NEcEssidadEs da fUNdaÇÃo 
cUltUral do Estado do Para - fcP
Leia-se: objeto: aQUisiÇÃo dE PEÇa dE rEPosiÇÃo rEcoNdicioNada 
Para ProJEtor da Marca Barco, ModElo dP2K-20c, iNstalado Na 
sala dE ProJEÇÃo do ciNE lÍBEro lUXardo Para atENdEr a fUNda-
ÇÃo cUltUral do Estado do Pará (fcP)

Protocolo: 867365
errata
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas.
rEsolvE:
Publicar Errata da instrução Normativa nº 001/2022, de 28/01/2022, pu-
blicações doE nº 34.901 de 22/03/2022, nº 35.018 de 23/06/2022 e nº 
35.126 de 23/09/2022 – Protocolos 774739, 817421 e 856487.
onde se lê: art. 15. (...) Parágrafo Único – (...) pelo período de 180 (cento 
e oitenta) dias, as disposições da instrução Normativa nº 001/2017, de 06 
de outubro de 2017.
Leia-se: art. 15. (...) Parágrafo Único – (...) pelo período de 240 (duzen-
tos e quarenta) dias, as disposições da instrução Normativa nº 001/2017, 
de 06 de outubro de 2017.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 867496

errata da Portaria N° 1863 de 19 de outubro de 2022, publicada 
no doE 35.158 de 21/10/2022, a qual formaliza licença para tratamento 
de saúde,
onde se lê: 

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaUdo

90 13/08 a 10/11/2022 JosEfa MaGalHaEs 
fErNaNdEs 3152081/ 1 tEcNico EM GEstao cUltUral 95261

Leia-se: 
dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaUdo

90 13/08 a 10/11/2022 JosEfa MaGalHaEs 
fErNaNdEs 3152081/ 1 tEcNico dE adMiNistracao E 

fiNaNcas 95261

GUilHErME rElvas d olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867147

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 1º
contrato: 421/2021
Processo: 2021/732754
objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
fundamentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93 com vigência 
iniciando-se em 21/10/2022 e encerrando em 21/10/2023 e em conformi-
dade ao decreto Estadual nº 955/2020 que estabelece medidas de auste-
ridade para o reequilíbrio fiscal e financeiro do Poder Executivo Estadual 
e com a manutenção do valor global estimado, já praticado no contrato 
anterior
valor Global Estimado: r$ 453.280,32
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.122.1297-8338; Pi: 
412.000.8338c; Natureza de despesa: 339033; fonte de recurso: 0101; 
ação: 231020.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do Estado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: loc MiNas locadora dE vEicUlos ltda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 18.778.140/0001-50
data de assinatura: 21/10/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 867489

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos Nº 016/2022 – FcP
ref. PaE Nº 2021/766446– fcP
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 014/2022 – srP  Nº 08/2022
aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de 2022, a fUNdaÇÃo 
cUltUral do Estado do Pará – fcP, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede na av. Gentil Bittencourt nº. 650, 4º andar, bair-
ro: Nazaré, Belém/Pa, cEP: 66035-340, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.662.886/0001-43,  neste ato representado por seu Presidente, sr. GUi-
lHErME rElvas d’olivEira, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro 
de 2021, portador de cédula de identidade nº 255755 Pc-Pa e inscrito no 
cPf nº 640.526.802-00, considerando o julgamento da licitação na Mo-
dalidade de Pregão, na forma Eletrônica, para rEGistro dE PrEÇos Nº 
08/2022, publicada no doE nº 35.142, de 05/10/2022, processo PaE Nº 
2021/766446 – fcP, rEsolvE registrar os preços da empresa abaixo qua-
lificada e suas respectiva Ata, de acordo com a classificação por ela alcan-
çadas e na quantidade cotada, e preços oferecidos pela proposta classifi-
cada em primeiro lugar, atendendo as condições previstas no Edital e seus 
anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, da lei Estadual no 6.474,de 06 
de agosto de 2002, do decreto Estadual nº 1.887, de 07 de novembro de 
2017 e alterações, da instrução Normativa sEad nº 001, de 29 de maio 
de2018, instrução Normativa sEad nº 002, de 06 de novembro de 2018, 
e decreto Estadual no 534, de 04 de fevereiro de 2020, conforme abaixo:
ata nº 016/2022 – EMPrEsa: coNNEct MÓvEis coMÉrcio E sErvi-
Ços dE MoBiliário ltda (Nome fantasia: coNNEct MÓvEis), inscrita 
no cNPJ sob nº 43.357.159/0001-70, com  sede na travessa dr. Ene-
as Pinheiro, nº 16, Bairro: Pedreira, cEP: 66.055-190, Belém/Pa,  tele-
fone: (91) 3038-7903, e-mail: comercial.moveispa@hotmail.com , neste 
ato representada pelo sr. Márcio aNdrÉ dE soUZa saNtos, brasileiro, 
empresário, portador da cédula de identidade 296997 ssP/Pa e inscrito 
no cPf/Mf sob o  nº 641.513.872-34, residente e domiciliado na rua Bo-
aventura da silva, n° 700, Bairro: Nazaré , cEP: 66.055-090. HoMoloGa 
para os itENs do GrUPo/lotE UNico, do certame licitatório. viGÊN-
cia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 20/10/2022 à 
20/10/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
GUilHErME rElvas d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 867419
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FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria
.

Portaria N° 206/2022/FcG
a superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]rEsolvE:
dEsiGNar o servidor romildo leal filho, Matrícula nº 5954458/1, para 
assumir a função de fiscal da contratação realizada através das Notas de 
empenho nº 2022NE00698 e 2022NE00699, firmado com as empresas Co-
matel comércio de material ltda e Mitra comércio e serviços ltda, para o 
fornecimento de materiais para manutenção preventiva e corretiva nos 
termos do edital do Pregão Eletrônico Nº 09/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBlica-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém-Pa, 20 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, superintendente da fcG

Protocolo: 867394
Portaria N° 204/2022/FcG
a superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]rEsolvE:
dEsiGNar o servidor acácio cardoso tavares - if nº57192291/3 - pro-
fessor de música/flauta doce, para assumir a função de fiscal do Con-
trato nº 54/2022, firmado com a empresa LAVNA VIVACE COMERCIO DE 
ElEtroNicos ltda-ME, e o servidor José Pedro Martins da silva - if 
nº5889406/2-musicista, para substituí-lo durante seus impedimentos e 
afastamentos legais.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBlica-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém-Pa, 20 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, superintendente da fcG

Protocolo: 867400
Portaria N° 210/2022/FcG
a superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]rEsolvE:
dEsiGNar o servidor romildo leal filho, Matrícula nº 5954458/1, para 
assumir a função de fiscal do Contrato nº56/2022, firmado com a empresa 
star comércio de alimentos ltda, para o fornecimento de copos descartáveis 
nos termos do edital do Pregão Eletrônico Nº 11/2021-seplad/dGl/srP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBlica-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto, superintendente da fcG

Protocolo: 867213

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo: 2022NE00715.
oBJEto: aquisição de materiais de áudio.
valor: r$ 4.000,00.
data dE EMissÃo: 20/10/2022.
cotaÇÃo ElEtrÔNica: 14/2022/fcG.
orÇaMENto: Pt: 47201133621509, at: 8906, Nd: 449052, ft: 0301.
coNtrataNtE: fundação carlos Gomes.
coNtratada: iG dos santos de oliveira EirEli, cNPJ: 27.363.204/0001-43.
Proc. Nº: 2022/892198.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, superintendente da fcG.

Protocolo: 867162
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo: 2022NE00716.
oBJEto: aquisição de materiais de áudio.
valor: r$ 8.439,95.
data dE EMissÃo: 20/10/2022.
cotaÇÃo ElEtrÔNica: 14/2022/fcG.
orÇaMENto: Pt: 47201133621509, at: 8906, Nd: 449052, ft: 0301.
coNtrataNtE: fundação carlos Gomes.
coNtratada: antonio ailton da cruz Uchôa, cNPJ: 28.564.781/0001-66.
Proc. Nº: 2022/892198.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, superintendente da fcG.

Protocolo: 867166

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato
Nº coNtrato: 22/2021
ProcEsso N°: 2022/1185967
Objeto: Serviços de Produção musical, cinematográfica e eventos.
vigência: 13/10/2022 a 12/10/2023.

coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 05.575.916/0001-93
coNtratado: Midia cENtEr sErviÇos dE ProdUÇÃo MUsical, ciNE-
MatoGráfica E EvENtos EirEli.
cNPJ N°: 07.072.916/0001-04
funcional Programática: 24.722.1508.8236 – Produção e difusão da in-
formação
Elemento de despesa: 339039 -  outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica
fonte: 0101
Belém (Pa), 24 de outubro de 2022.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 867652

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

Publicação nº 859582
Diário Oficial Nº 35.136– Pág. 77
sexta feira, 30 de setembro de 2022
tErMo aditivo Nº. 003/2022
coNtrato Nº. 40/2020
ProcEsso Nº. 2020/209987
oNde se LÊ:
valor: r$ 14.922,57 (quatorze mil novecentos e vinte e dois reais e cin-
quenta e sete centavos).
Leia-se:
valor: r$ 14.975,01 (quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais e 
um centavo).

Protocolo: 867180

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 935/2022- Gs/sedUc
a sEcrEtária dE Estado dE EdUcaÇÃo, no uso das atribuições que lhe 
foram delegadas por lei e previstas no art. 138, § único, v, da constituição 
do Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º dEsiGNar o servidor fellipy fernando ferreira soares, matrícula 
n° 55589395-3, para atuar como diretor da tv Educativa do Pará desta 
secretaria de Estado de Educação, a contar de 11/08/2022.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
dÊ- sE ciÊNcia, rEGistrE- sE, PUBliQUE- sE E cUMPra- sE.
Belém, 21 de outubro de 2022.
EliEtH dE fátiMa da silva BraGa
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 867654
Portaria Nº 1.114/2022-GaB/Pad 
Belém, 21 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/1354679 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disci-
PliNar em desfavor do servidor N.r.a.s., matrícula nº 627984-1, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 
178, v, c/c art. 190, iv, v e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afastar como medida preventiva o servidor N.r.a.s., matrícula nº 
627984-1, de suas atividades funcionais desta secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNstitUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓEs araÚJo, matrícula nº 57202717-1, lUciaNa GoMEs caraMElo, 
matrícula nº 5786061-2 e KEltoN MoNtEiro dE MENEZEs, matrícula nº 
57224108-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
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iv – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
v – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 1.115/2022-GaB/Pad 
Belém, 21 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/39445 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo os termos da Manifestação nº 237/2022 exarada pelo 
consultor Jurídico do Estado - asJUr/sEdUc/Pa
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disciPli-
Nar em desfavor do servidor l.G.s., matrícula nº 5902636-1, pelo cometi-
mento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, i, ii, iv e 
vi, 178, v e Xi c/c art. 190, v, vi, Xiii e XiX, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores alciNEtE do 
socorro liMa da costa, matrícula nº 57211696-1, fEliPE tEiXEira 
rEZENdE, matrícula nº 54197224-2 e saYoNara caMarGo foNtaNa, 
matrícula nº 773573-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no 
prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por 
igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 1.116/2022-GaB/Pad 
Belém, 21 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria 498/2017-GaB/Pad de 20/11/2017, publicado 
no doE edição nº 33.501 de 21/11/2017;
coNsidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo coordenador do 
Núcleo Jurídico - asJUr/sEdUc;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEclarar NUlidadE total do Processo administrativo disciplinar nº 
498/2017-GaB/Pad de 20/11/2017, publicado no doE edição nº 33.501 
de 21/11/2017;
ii – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disci-
PliNar em desfavor dos servidores P.H.s.M., matrícula nº 80845415-2, e 
E.l.s., matrícula nº 5077435-3, pelo cometimento de transgressões, em 
tese, ao que dispõem os arts. 177, vi; 178, v, c/c art. 190, iv, Xiii e XiX, 
da lei Estadual nº 5.810/94;
iii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia das Gra-
Ças caNtÃo siMÕEs, matrícula nº 57229140-2, NatHalia dE NaZarE-
tH fErrEira MoNtEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, para sob a Presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iv – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
v – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 1.117/2022-GaB/Pad 
Belém, 21 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2020/458972 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo os termos da Manifestação nº 29/2022 exarada pela con-
sultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;

r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disci-
PliNar em desfavor do servidor M.a.M.P.o., matrícula nº 5433630-1, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 
178, v c/c art. 190, iv e Xiii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓEs araÚJo, matrícula nº 57202717-1, lUciaNa GoMEs caraMElo, 
matrícula nº 5786061-2 e KEltoN MoNtEiro dE MENEZEs, matrícula nº 
57224108-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 1.118/2022-GaB/Pad 
Belém, 21 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 427/2018-GaB/Pad, de 30/11/2018, pu-
blicado no doE nº 33753, de 05/12/2018;
coNsidEraNdo o despacho de Julgamento proferido pela autoridade ins-
tauradora;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEclarar NUlidadE total do Processo administrativo disciplinar 
nº 427/2018-GaB/Pad, de 30/11/2018, publicado no doE nº 33753, de 
05/12/2018;
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 867606

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: diEGo saNtos farias
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 23/04/22 a 22/05/22
MatricUla: 54187457/2  carGo: Prof
lotacao: EE odEtE Marvao/icoaraci
laUdo MEdico: 90059
NoME: EdNa dE carvalHo foNsEca
coNcEssao: 120 dias
PEriodo: 07/03/22 a 04/07/22
MatricUla: 54188328/1  carGo: Prof
lotacao: EE BENviNda PoNtEs/aBaEtEtUBa
laUdo MEdico: 90131
NoME: ElaYNE WaNZElEr Garcia
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 10/03/22 a 07/06/22
MatricUla: 57208530/1  carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE PrEsid castElo BraNco/BElEM
laUdo MEdico: 89886
NoME: EriKa cristiNa da costa riBEiro
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 26/04/22 a 24/06/22
MatricUla: 57226413/1  carGo: Prof
lotacao: EE saNcHa aUGUsta silva/oUrEM
laUdo MEdico: 90191
NoME: Jairo PiNHEiro aGrassar
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 18/04/22 a 16/07/22
MatricUla: 54193947/2 carGo: Prof
lotacao: EE coNsUElo soUZa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89919
NoME: Joao aNtoNio dE olivEira cordEiro
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 25/02/22 a 26/03/22
MatricUla: 57194205/1 carGo: Prof
lotacao: EE JosE QUEiroZ/MaritUBa
laUdo MÉdico: 89939
NoME: Joao Baia da rocHa
coNcEssao: 94 dias
PEriodo: 30/03/22 a 01/07/22
MatricUla: 54187393/2 carGo: Prof
lotacao: EE lEoNardo soUsa/aBaEtEtUBa
laUdo MÉdico: 90240
NoME: Joao BarBosa da rocHa
coNcEssao: 45 dias
PEriodo: 14/03/22 a 27/04/22
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MatricUla: 5363551/2 carGo: Prof
lotacao: EE aMilcar tUPiassU/BElEM
laUdo MÉdico: 90072
NoME: Joao carlos BittENcoUrt daMascENo
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 07/04/22 a 03/10/22
MatricUla: 54197752/3 carGo: Prof
lotacao: EE JosE Maia/BElEM
laUdo MÉdico: 89958
NoME: JosEaNE MoNtEiro dE carvalHo da triNdadE
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 18/04/22 a 16/06/22
MatricUla: 57220155/1 carGo: Prof
lotacao: EE cristo rEdENtor/aBaEtEtUBa
laUdo MÉdico: 90057
NoME: JUliao cristo da costa JUNior
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 06/04/22 a 05/05/22
MatricUla: 54191315/4 carGo: Prof
lotacao: EE rodolfo toUriNHo/BElEM
laUdo MÉdico: 90066
NoME: JUliao cristo da costa JUNior
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 06/04/22 a 05/05/22
MatricUla: 54191315/3 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE rodolfo toUriNHo/BElEM
laUdo MÉdico: 90066
NoME: KEila cilENE triNdadE da costa sEiXas
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 25/04/22 a 24/05/22
MatricUla: 57227584/2 carGo: assist adM
lotacao: EE aNtoNio GUEiros/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89936
NoME: MarcilENE vEloso dE Morais da silva
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 28/04/22 a 26/07/22
MatricUla: 947660/2 carGo: Prof
lotacao: EE dElciMar silva/tailaNdia
laUdo MÉdico: 90232
NoME: MarGEliNY viaNa dos saNtos
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 18/04/22 a 16/06/22
MatricUla: 57198196/2 carGo: Prof
lotacao: EE Maria PEssoa/caPaNEMa
laUdo MÉdico: 90196
NoME: Maria BErNadEtE da crUZ rEis
coNcEssao: 42 dias
PEriodo: 08/04/22 a 19/05/22
MatricUla: 5559898/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE Marilda NUNEs/BElEM
laUdo MÉdico: 90108

Protocolo: 867445
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: EdMir carvalHo BEZErra
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 02/05/22 a 30/06/22
MatricUla: 5802024/2  carGo: Prof
lotacao: EE MaGalHaEs Barata/BElEM
laUdo MEdico: 90221
NoME: lENialBE MariNHo costa dE soUZa
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 29/04/22 a 25/10/22
MatricUla: 5493420/2 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE rodriGUEs PiNaGE/BElEM
laUdo MÉdico: 89954

Protocolo: 867449

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria 009204 / 2022 - saGeP - 20 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr licENÇa Para ParticiPar do cUrso dE MEstrado aca-
dÊMico EM EdUcaÇÃo Na UNivErsidad EUroPEa dEl atlÂNtico, No 
PErÍodo dE 18/10/2022 a 15/10/2024, a(o) sErvidor(a) ElEN adria-
Na dos rEis saNtos, MatrÍcUla Nº 57209739-1, EsPEcialista EM 
EdUcaÇÃo classE ii, lotado(a) No(a) 9 UrE, No MUNicÍPio dE Ma-
racaNÃ.

Protocolo: 867317

.

.

aPostiLaMeNto
.

Termo de apostilamento 2022
contrato: 221/2018 – igreja Evangelica assembleia de deus
dispensa de licitação nº 035/2018- Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEf rotary 
clube, localizado na rua coronel leal nº895, bairro centro , no município 
de castanhal/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.

valor reajustado: r$ 12.684,17 (doze mil, seiscentos e oitenta e quatro 
reais e dezessete centavos))
valor total do contrato reajustado: r$ 152.210,04 (cento e cinquenta e 
dois mil, duzentos e dez reais e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 20/10/2022
vigência: a partir de 19/09/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867309
Termo de apostilamento 2022
contrato: 087/2019 -faculdade de Ensino superior do Marajó ltda
dispensa de licitação nº 022/2019- Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação de imóvel situado na av. Gurupa, nº 265, 
bairro: cidade Nova, Breves/Pa,, para funcionamento da EEEM Prof{ Maria 
camera Paes, 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$ 16.261,76 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e um 
reais e setenta e seis centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 195.141,12 (cento e noventa e 
cinco mil, cento e quarenta e um reais e doze centavos)
dotação orça
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 20/10/2022
vigência: a partir de 22/09/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867276
Termo de apostilamento 2022
contrato: 072/2021 -ação social católica Beato José de anchieta
dispensa de licitação nº 025/2021- Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação de imóvel situado na al, treze nº250, cj. 
Maguari, cEP: 66823-076, coqueiro,Belem/Pa. Para o funcionamento da 
EEEf clUBE das Ma~Es saNta rita dE cassia da secretaria 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$ 8.954,81 (oito mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais e oitenta centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 107.457,72 (cento e sete reais, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 20/10/2022
vigência: a partir de 14/09/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867170
Termo de apostilamento 2022
contrato: 095/2019 -rosangela assunção rodrigues
dispensa de licitação nº 023/2019- Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade da ilha do 
capim, em abaetetuba /Pa, para funcionamento de moradia dos professo-
res do sistema de organização Modular de Ensino/soME, da secretaria de 
Estado de Educação.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 743,24 ( setecentos e quarenta e três reais e vinte 
e quatro centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 8.918,88 (oito mil, novecentos e 
dezoito reais e oitenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 20/10/2022
vigência: a partir de 23/09/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867141

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55394/2022
oBJEtivo: cobertura Jornalística do aulão do Projeto “Enem itinerante”.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0
saNtarEM / BEltErra / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
BEltErra / saNtarEM / 05/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Evaldo JosE silva dE frEitas JUNior
MatrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:
assEssor coM.social / assEssoraMENto
ordENador: trYcia GoMEs MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 867572
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Portaria de diarias No. 55395/2022
oBJEtivo: reunião para formação e discussão acerca da Matriz curricular 
do Ensino Médio nas Escolas indígenas do Povo Gavião. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 25/10/2022 - 25/10/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BoM JEsUs do tocaNtiNs / 25/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 3
BoM JEsUs do tocaNtiNs / MaraBa / 28/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: vEraNEiZE dos aNJos alvEs 
MatrÍcUla: 5960973
cPf: 64735109234
carGo/fUNÇÃo: ProfEssor NivEl sUPErior lP / docENtE
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867416
Portaria de diarias No. 55397/2022
oBJEtivo: reunião para formação e discussão acerca da Matriz curricular 
do Ensino Médio nas Escolas da terra indígena Mãe Maria, Povo Gavião. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 25/10/2022 - 25/10/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BoM JEsUs do tocaNtiNs / 25/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 3
BoM JEsUs do tocaNtiNs / MaraBa / 28/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria sUElY MacHado doMoNt 
MatrÍcUla: 355941
cPf: 17589592234
carGo/fUNÇÃo: assEssor tÉcNico PEdaGoGico ii / assEssora-
MENto
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867426
Portaria de diarias No. 55396/2022
oBJEtivo: reunião para formação e discussão acerca da Matriz curricular 
do Ensino Médio nas Escolas indígenas do Povo Gavião. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 25/10/2022 - 25/10/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BoM JEsUs do tocaNtiNs / 25/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 3
BoM JEsUs do tocaNtiNs / MaraBa / 28/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HaiENY NaZarE rEis saNtos 
MatrÍcUla: 5901611
cPf: 79018343234
carGo/fUNÇÃo: EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867422
Portaria de diarias No. 55398/2022
oBJEtivo: reunião para formação e discussão acerca da Matriz curricular 
do Ensino Médio nas Escolas da terra indígena Mãe Maria, Povo Gavião. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 25/10/2022 - 25/10/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BoM JEsUs do tocaNtiNs / 25/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 3
BoM JEsUs do tocaNtiNs / MaraBa / 28/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria darcilENa do socorro triNdadE corrEia 
MatrÍcUla: 54184124
cPf: 48889792272
carGo/fUNÇÃo: EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867429
Portaria de diarias No. 55378/2022
oBJEtivo: orientar as equipes técnicas das Unidades Escolares quanto 
aos eventuais ajustes a serem realizados para a consolidação dos dados 
informados na 1ª Etapa do Censo Escolar. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 24/10/2022 - 24/10/2022 Nº diárias: 0
altaMira / Brasil Novo / 24/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 3
Brasil Novo / altaMira / 27/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 2
altaMira / BElEM / 29/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEoNildEs saNtaNa loBo 
MatrÍcUla: 329584
cPf: 59663545291
carGo/fUNÇÃo: assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867142
Portaria de diarias No. 55379/2022
oBJEtivo: realização de visita técnico-pedagógica, para monitoramento 
da implantação do novo ensino médio, identificação das estratégias de 
busca ativa e melhoria do idEB. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao GEraldo do araGUaia / 24/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 4
sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 0.5
NoME: adriaNa GoMEs rosa 
MatrÍcUla: 57197037

cPf: 71032150220
carGo/fUNÇÃo: EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867144
Portaria de diarias No. 55387/2022
oBJEtivo: orientar as equipes técnicas das Unidades Escolares quanto 
aos eventuais ajustes a serem realizados para a consolidação dos dados 
informados na 1ª Etapa do Censo Escolar. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 24/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 5
aBaEtEtUBa / BElEM / 29/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: licia dE NaZarE coHEN dos Passos 
MatrÍcUla: 941450
cPf: 25195220204
carGo/fUNÇÃo: EscrEv.datiloGrafo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867176
Portaria de diarias No. 55385/2022
oBJEtivo: orientar as equipes técnicas das Unidades Escolares quanto 
aos eventuais ajustes a serem realizados para a consolidação dos dados 
informados na 1ª Etapa do Censo Escolar. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 23/10/2022 - 26/10/2022 
Nº diárias: 3
coNcEicao do araGUaia / XiNGUara / 26/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 2
XiNGUara / MaraBa / 28/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 29/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE raiMUNdo do EsPirito saNto dE olivEira 
MatrÍcUla: 181390
cPf: 22761721268
carGo/fUNÇÃo: assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867164
Portaria de diarias No. 55384/2022
oBJEtivo: orientar as equipes técnicas das Unidades Escolares quanto 
aos eventuais ajustes a serem realizados para a consolidação dos dados 
informados na 1ª Etapa do Censo Escolar. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 24/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 3
iGaraPE-acU / MaGalHaEs Barata / 27/10/2022 - 29/10/2022 
Nº diárias: 2
MaGalHaEs Barata / BElEM / 29/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MaGalHaEs E silva 
MatrÍcUla: 183903
cPf: 04385411204
carGo/fUNÇÃo: assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867159
Portaria de diarias No. 55386/2022
oBJEtivo: orientar as equipes técnicas das Unidades Escolares quanto 
aos eventuais ajustes a serem realizados para a consolidação dos dados 
informados na 1ª Etapa do Censo Escolar. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 23/10/2022 - 23/10/2022 Nº diárias: 0
saNtarEM / trairao / 23/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 3
trairao / saNtarEM / 26/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 3
saNtarEM / BElEM / 29/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MalcHEr dE QUEiroZ 
MatrÍcUla: 771643
cPf: 26705605200
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar tEcNico / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867172
Portaria de diarias No. 55392/2022
oBJEtivo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios de 
igarapé açú, Magalhães Barata e Maracanã.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 26/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / MaGalHaEs Barata / 26/10/2022 - 27/10/2022 
Nº diárias: 1
MaGalHaEs Barata / MaracaNa / 27/10/2022 - 27/10/2022 
Nº diárias: 0
MaracaNa / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUEs alBUQUErQUE
MatrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ NivEl sUPErior
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 867173
Portaria de diarias No. 55383/2022
oBJEtivo: conduzir servidoras para realização de visita técnico-pedagógi-
ca, para monitoramento da implantação do novo ensino médio, identifica-
ção das estratégias de busca ativa e melhoria do idEB. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao GEraldo do araGUaia / 24/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 4
sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 0.5
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NoME: ElioNaE tavarEs dias 
MatrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo: Motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867155
Portaria de diarias No. 55381/2022
oBJEtivo: realização de visita técnico-pedagógica, para monitoramento 
da implantação do novo ensino médio, identificação das estratégias de 
busca ativa e melhoria do idEB. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao GEraldo do araGUaia / 24/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 4
sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 0.5
NoME: Hilda caroliNa dE soUZa cUNHa 
MatrÍcUla: 57210150
cPf: 27866408220
carGo/fUNÇÃo: EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867148
Portaria de diarias No. 55380/2022
oBJEtivo: realização de visita técnico-pedagógica, para monitoramento 
da implantação do novo ensino médio, identificação das estratégias de 
busca ativa e melhoria do idEB. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao GEraldo do araGUaia / 24/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 4
sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 
Nº diárias: 0.5
NoME: rosiaNE BarBosa fErrEira 
MatrÍcUla: 5484030
cPf: 42616654253
carGo/fUNÇÃo: EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 867145
Portaria de diarias No. 55393/2022
oBJEtivo: coNsidEraNdo visita adMiNistrativa Nos MUNiciPios 
dE MaraBa \ roNdoN do Para \ caNaÃ dos caraJas, coM o oBJE-
tivo dE vErificar a sitUaÇÃo dE lotaÇÃo dE ProfEssorEs Nas 
Escolas. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 25/10/2022 - 26/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / roNdoN do Para / 26/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 1
roNdoN do Para / caNaa dos caraJas / 27/10/2022 - 29/10/2022 
Nº diárias: 2
caNaa dos caraJas / BElEM / 29/10/2022 - 29/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs 
MatrÍcUla: 14516
cPf: 10429549253
carGo/fUNÇÃo:
sEcrEtario adJUNto dE GEstao dE PEssoas / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 867153

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.8664/2022 de 19/10/2022
Nome:EroNildEs saNtos NasciMENto
Matrícula:5343712/4cargo:Esp. em Educação
lotação:EE. dom alberto Galdêncio ramos/ananindeua
Período de Gozo:25/10/2022 a 23/12/2022
Período aquisitivo:19/11/2017 a 23/06/2022
Portaria Nº.9170/2022 de 19/10/2022
Nome:MarlENE fiGUEirEdo MaGalHÃEs
Matrícula:524735/3cargo:Esp. em Educação
lotação:Erc. assoc. de Pais e amigos Excep./Belém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:06/05/2014 a 05/05/2017
Portaria Nº.9172/2022 de 19/10/2022
Nome:aNa tErEZa MoNtEiro dE aZEvEdo
Matrícula:57211984/1cargo:servente
lotação:EE. amadeu Burlamaqui simões/alenquer
Período:08/10/2022 a 06/12/2022 – 07/12/2022 a 04/02/2023
triênios:19/12/2011 a 18/12/2014 – 19/12/2014 a 18/12/2017
Portaria Nº.9164/2022 de 19/10/2022
Nome:aNdrEa dE JEsUs dos saNtos valENtE
Matrícula:54183756/1cargo:Professor
lotação:EE. duque de caxias/Belém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:06/02/2007 a 05/02/2010
Portaria Nº.9165/2022 de 19/10/2022
Nome:Nadir dE olivEira BarBosa
Matrícula:57204846/2 cargo:ass. administrativo
lotação:cE. celso rodrigues/stº antônio do tauá
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
triênios:12/02/2009 a 11/02/2012

Portaria Nº.8953/2022 de 11/09/2022
Nome: risoliNa BotElHo carvalHo
Matrícula:6010687/2cargo:Esc. datilógrafo
Lotação:EE. Profª Luci Corrêa de Araújo/Ananindeua
Período:01/10/2022 a 29/11/2022 – 30/11/2022 a 28/01/2023
triênios:01/02/2000 a 31/01/2003 – 01/02/2003 a 31/01/2006
Portaria Nº.9156/2022 de 19/10/2022
Nome:MiriaM GUErrEiro dE soUsa MoraEs
Matrícula:6313167/2cargo:Esp. em Educação
Lotação:4ª URE/Marabá
Período:21/11/2022 a 19/01/2023
triênios:19/07/2015 a 18/07/2018
Portaria Nº.9155/2022 de 19/10/2022
Nome:KatHUcia da silva BarBosa
Matrícula:5891939/1cargo:ass. administrativo
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:25/10/2022 a 23/11/2022
triênios:13/07/2014 a 12/07/2017
Portaria Nº.9161/2022 de 19/10/2022
Nome:Nadia cristiNa da silva PiNto
Matrícula:57209542/1cargo:Esp. em Educação
lotação:EEEM. dr. Geraldo Mendes de castro veloso/Marabá
Período:01/11/2022 a 30/012/2022
triênios:02/12/2014 a 01/012/2017
Portaria Nº.9203/2022 de 20/10/2022
Nome:ivaNilda cristiNa dos rEis BarBosa
Matrícula:5188431/1cargo:Merendeira
lotação:EEEf Maria Estelita Barbosa da silva/Belém
Período:20/10/2022 a 17/02/2023 – 18/02/2023 a 18/04/2023
triênios:01/01/1996 a 31/012/1998 – 01/01/1999 a 31/012/2001
Portaria Nº.9174/2022 de 19/10/2022
Nome:adElE do socorro sErrÃo PiNHEiro
Matrícula:5901034/1cargo:Esp. em Educação
lotação:assessoria Jurídica/Belém
Período:12/12/2022 a 10/01/2023
triênios:23/07/2015 a 22/07/2018
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:148/2022 de 17/10/2022
Nome:MÔNica foNsEca fiGUEira
Matrícula:57211003/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:7ª URE/Óbidos
Portaria Nº.:149/2022 de 14/10/2022
Nome:MadalENa aMaraNtE dE soUsa
Matrícula:57208987/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:7ª URE/Óbidos
Portaria Nº.:150/2022 de 20/10/2022
Nome: lENilZa corrÊa dE olivEira
Matrícula:4801128/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM soraya Marques chayb/curuá
Portaria Nº.:011/2022 de 14/10/2022
Nome: alvaro do NasciMENto fErrEira
Matrícula:5895851/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:018/2022 de 14/10/2022
Nome:araci silva dos saNtos
Matrícula:5679877/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:019/2022 de 14/10/2022
Nome: lUiZ carlos silva dE Brito
Matrícula:5782775/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:021/2022 de 14/10/2022
Nome: NEriaNE dE Brito PirEs
Matrícula:57209103/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:025/2022 de 14/10/2022
Nome:HElEN Maria dE Brito calaNdriNi
Matrícula:57209584/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:527/2022 de 06/10/2022
Nome:Maria GardENia MENdEs aBrEU
Matrícula:57214663/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Oneide de Souza/Marabá
Portaria Nº.:528/2022 de 06/10/2022
Nome: KEila fraNcisca da costa MarQUEs
Matrícula:57210743/1 Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM liberdade/Marabá
Portaria Nº.:529/2022 de 06/10/2022
Nome: aNiBal da silva soUsa
Matrícula:57214695/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Acy de Jeus Barros/Marabá
Portaria Nº.:530/2022 de 06/10/2022
Nome:rEGiNaldo soUZa dias
Matrícula:5901727/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. abel figueiredo/são João do araguaia
Portaria Nº.:373/2022 de 18/10/2022
Nome: GilvaNia olivEira da silva
Matrícula:57209519/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhães Barata/santa izabel do Pará
Portaria Nº.:526/2022 de 18/10/2022
Nome:lEoNor dE Matos alvEs
Matrícula:399868/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM antônio Brasil/tome-açu
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Portaria Nº.:468/2022 de 03/10/2022
Nome: EUdilENE farias loPEs
Matrícula:57197172/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. João santos/capanema
Portaria Nº.:127/2022 de 06/10/2022
Nome:darsoNE Maria GoMEs da silvEira
Matrícula:57217650/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Padre vitalino Maria vari/capitão Poço
Portaria Nº.:138/2022 de 14/10/2022
Nome:dENira liMa silva
Matrícula:6020551/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco romão tembé/capitão Poço
Portaria Nº.:634/2022 de 19/10/2022
Nome: vEra rEGiNa tavarEs dE aNdradE
Matrícula:404977/1 Período:16/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. leandro lobão da silveira/Bragança
Portaria Nº.:012/2022 de 14/10/2022
Nome: MarilENE PacHEco viEira
Matrícula:5890638/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:017/2022 de 14/10/2022
Nome:MicilENE olivEira MoraEs
Matrícula:80846277/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria Nº.:140/2022 de 20/10/2022
Nome: aNa claUdia sarMENto dos saNtos
Matrícula:5929759/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EiEf felix tembé/capitão Poço
retiFicar LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.:9234/2022 de 21/10/2022
Retificar na PORTARIA Nº 009323/1995 de 25/08/1995 , que concedeu 60 dias 
de licença Especial, o triênio de 01/03/1989 a 28/02/1992 para 04/05/1988 
a 03/05/1991 , no Período de 01/09/1995 a 30/10/1995, a servidora aNa 
MirtYs PErEira silva, matricula nº 5051932/1, Professor, lotada na seção 
Cadastro do Interior /Belém, para fins de regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 9163/2022 de 19/102022
tornar sem efeito a Portaria Nº006919/2022 de 02/08/2022 , que conce-
deu 60 dias de licença Especial, no período de 01/08/2022 a 29/09/2022, 
referente ao triênio de 06/02/2007 a 05/02/2010, a servidora aNdrEa dE 
JEsUs dos saNtos valENtE , matricula nº 54183756/1, Professor, lotada 
na EE. duque de caxias/Belém.
errata
errata na Publicação da Portaria Nº.:137/2022 de 21/10/2022
Nome: adENilsoN alvEs dE alMEida
onde se lê:Período:01/01/2023 a 30/01/2022
Leia-se:Período:01/01/2023 a 30/01/2023
Publicada no Diário Oficial nº. 35.158 de 21/10/2022

Protocolo: 867674
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.8667/2022 de 20/10/2022
Nome:Marcia Maria XaviEr vEloso
Matrícula:5800560/2cargo:Professor
lotação:depto. de Educação Especial/Belém
Período:01/08/22 a 30/08/22 – 10/11/22 a 09/12/22
triênios:10/09/13 a 09/09/16
Portaria Nº.9197/2022 de 20/10/2022
Nome:Maria raiMUNda dE JEsUs MENdoNÇa siQUEira
Matrícula:5223156/2cargo:Professor
lotação:EE Padre angelo Moretti/ourem
Período:01/09/22 a 30/10/22
triênios:20/03/94 a 28/03/97
Portaria Nº.9196/2022 de 20/10/2022
Nome:EliEltoN PiNHEiro costa
Matrícula:57220250/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Prof Maria araujo de figueiredo/ananindeua
Período:21/07/22 a 18/09/22
triênios:10/11/10 a 09/11/13
Portaria Nº.9152/2022 de 19/10/2022
Nome:EdilZa GoMEs BarBosa
Matrícula:454516/2cargo:Professor
lotação:21 UrE/Parauapebas
Período:10/10/22 a 08/12/22
triênios:26/03/09 a 25/03/12
Portaria Nº.9153/2022 de 19/10/2022
Nome:Marcia HElENa da silva riBEiro
Matrícula:57224127/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de informação e documentação/Belém
Período:07/11/22 a 05/01/23
triênios:05/02/10 a 04/02/13
Portaria Nº.9154/2022 de 19/10/2022
Nome:sElMa HElENa MariNHo dE soUZa
Matrícula:57208492/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE americo souza de oliveira/icoaraci
Período:29/11/22 a 27/01/23
triênios:18/11/08 a 17/11/11
Portaria Nº.9175/2022 de 20/10/2022
Nome:MariZEtE saNcHEs fraNco
Matrícula:57212707/1cargo:servente
lotação:EE dep raimundo ribeiro de souza/tucurui
Período:01/11/22 a 30/12/22
triênios:09/02/09 a 08/02/12

Portaria Nº.9176/2022 de 19/10/2022
Nome:JordaNa fraNcisca dos saNtos
Matrícula:57234413/1cargo:servente
lotação:EEEM severo alves/Breu Branco
Período:01/11/22 a 30/12/22
triênios:18/06/11 a 17/06/14
Portaria Nº.9177/2022 de 19/10/2022
Nome:MarcilEidE BitENcoUrt da silva MartiNs
Matrícula:5889888/1cargo:Professor
lotação:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Período:17/10/22 a 15/12/22
triênios:02/05/11 a 01/05/14
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:9198/2022 de 20/10/2022
Nome: isac riBEiro da silva
Matrícula:5891313/1 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf santa luiza de Marilac/Belém
Portaria Nº.:9199/2022 de 20/10/2022
Nome: rosirENE PiNto dE olivEira PaNtoJa
Matrícula:57217704/2 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Zulima vergolino dias/ananindeua
Portaria Nº.:9200/2022 de 20/10/2022
Nome: PaUlo da rocHa alcaNtara
Matrícula:6004504/1 Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Portaria Nº.:9189/2022 de 20/10/2022
Nome: Maria rosaNGEla cardoso
Matrícula:730084/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf são vicente de Paula/Belém
Portaria Nº.:9178/2022 de 20/10/2022
Nome: saMira da silva alEXaNdriNo
Matrícula:57208565/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EE caldeira castelo Branco/Belém
Portaria Nº.:9179/2022 de 20/10/2022
Nome: sHirlENE dE NaZarE sErrÃo riBEiro
Matrícula:5890955/1 Período:01/03/23 à 30/03/23Exercício:2022
Unidade:EE caldeira castelo Branco/Belém
Portaria Nº.:9180/2022 de 20/10/2022
Nome: GUilHErME alvEs Matos
Matrícula:5902786/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:9181/2022 de 20/10/2022
Nome: iraEl socratEs HitlEr fErrEira GoMEs
Matrícula:57224237/1 Período:04/01/23 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:EE Paulino de Brito/Belém
Portaria Nº.:9182/2022 de 20/10/2022
Nome: adaMor PErEira MarQUEs
Matrícula:55588652/2 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Nossa senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria Nº.:9183/2022 de 20/10/2022
Nome: BarBara lUaNa MarcEliNo BrasilEiro
Matrícula:55588634/3 Período:03/01/23 à 16/02/23Exercício:2022
Unidade:EE centro de informática da Educação/Belém
Portaria Nº.:9184/2022 de 20/10/2022
Nome: MiriaM MoraEs riBEiro aGUiar
Matrícula:5370639/3 Período:03/01/23 à 16/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Nair Zahluth/ananindeua
Portaria Nº.:9185/2022 de 20/10/2022
Nome: tatilEia Porfirio JaQUEs
Matrícula:5941504/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:centro de Educ de Jov e adul Prof luiz octavio Per/Belém
Portaria Nº.:9186/2022 de 20/10/2022
Nome: rafaEl falcao silva PiNto
Matrícula:57213753/2 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Zulima vergolino dias/ananindeua
Portaria Nº.:9187/2022 de 20/10/2022
Nome: siMoNE costa E silva
Matrícula:57202782/2 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém
Portaria Nº.:9188/2022 de 20/10/2022
Nome: JaNiltoN siQUEira silva
Matrícula:5949856/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre Jose Gismont/Belém
Portaria Nº.:183/2022 de 05/10/2022
Nome: EliZaNGEla cristiNa dE soUZa
Matrícula:57234150/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.acY de Jesus N de Barros Pereira/conc. do araguaia
Portaria Nº.:185/2022 de 11/10/2022
Nome: MariNEs alvEs da lUZ
Matrícula:57214446/1 Período:03/01/23 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:EE Joao Pinto Pereira/cumaru do Norte
Portaria Nº.:187/2022 de 14/10/2022
Nome: vaNdErlEY dE soUsa MariNHo
Matrícula:5069556/1 Período:03/01/23 à 16/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.acY de Jesus N de Barros Pereira/conc. do araguaia
Portaria Nº.:193/2022 de 18/10/2022
Nome: valMir fraNcisco dE cErQUEira
Matrícula:5472539/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE castro alves/santa Maria das Barreiras
Portaria Nº.:189/2022 de 18/10/2022
Nome: cirlENE PErEira aNdradE
Matrícula:57208784/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Jorceli sestari/santana do araguaia
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Portaria Nº.:192/2022 de 18/10/2022
Nome: lUcivaNia GoMEs da lUZ
Matrícula:57208792/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Jose Wilson leite/conc. do araguaia
Portaria Nº.:199/2022 de 19/10/2022
Nome: lEticia lEitE dE alMEida fortE
Matrícula:57194418/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:EE Braulia Gurjão/conc. do araguaia
Portaria Nº.:171/2022 de 01/09/2022
Nome: clEia fErraZ dUtra
Matrícula:57212060/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:16 UrE/tucurui
Portaria Nº.:207/2022 de 07/10/2022
Nome: EdErsoN GoNÇalvEs da rocHa
Matrícula:57215942/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2019
Unidade:EEEM Papa Paulo vi/Novo repartimento
Portaria Nº.:208/2022 de 17/10/2022
Nome: raiMUNda da crUZ castro
Matrícula:57234029/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimundo ribeiro de souza/tucurui
Portaria Nº.:151/2022 de 07/10/2022
Nome: saNdra Maria MoNtEiro PaUlo
Matrícula:57212611/1 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EEtEPa/Paragominas
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:9232/2022 de 21/10/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 00164/2022 de 15/09/2022, que conce-
deu 45 dias de férias, no período de 01/12/2022 à 14/01/2023, a servidora 
MariNa avEs Brito,matricula 57210329/1,Especialista em Educação,lo-
tada na 15 UrE/conceição do araguaia, referente ao exercício de 2022.
caNceLar a PUBLicaÇÃo
caNceLar a publicação em Diario Oficial nº 35.158/22 de 21/10/2022 
da Portaria Nº 9139/2022 de 18/10/2022, que cedeu WaGNEr loPEs 
crUZ, pelo periodo de 02 anos, a contar da data de publicação desta 
portaria.
caNceLar a publicação em Diario Oficial nº 35.158/22 de 21/10/2022 
da Portaria Nº 9131/2022 de 18/10/2022, que cedeu Katia MirElla 
da silva loPEs, pelo periodo de 02 anos, a contar da data de publicação 
desta portaria.
caNceLar a publicação em Diario Oficial nº 35.158/22 de 21/10/2022 
da Portaria Nº 9144/2022 de 18/10/2022, que cedeu MaXciNEi fEr-
rEira PacHEco, pelo periodo de 02 anos, a contar da data de publicação 
desta portaria.

Protocolo: 867681

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Protocolo: 2021/622537
Portaria N° 4321/22, de 18 de outubro de 2022
r E s o l v E:
rEMovEr, o(a) servidor(a) EliaNE cristiNa MartiNs, id. funcional n° 
54194792/ 2, cargo de aGENtE adMiNistrativo B, da dirEtoria dE 
GESTAO DE PESSOAS, para o Campus IV – Enfermagem, para fins de re-
gularização funcional.
ilMa PastaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 867450
Portaria de sUBstitUiÇÃo
Protocolo: 2022/1347537
Portaria N° 4361/22, de 20 de outubro de 2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora rENata HElENa silva carNEiro PiNto, id fun-
cional nº 57193459/ 2, no cargo de aGENtE adMiNistrativo c, para res-
ponder pela ouvidoria, sem ônus, no período de 13/10/2022 a 27/10/2022, 
em substituição ao titular que estará afastado por férias regulamentares.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 867457
coNcessÃo de aUXÍLio tese/ dissertaÇÃo
Protocolo: 2022/1140158
Portaria N° 4363/22, de 20 de outubro de 2022
r E s o l v E:
coNcEdEr auxílio tese/dissertação ao(a) servidor(a) PEtroNio laU-
ro tEiXEira PotiGUar JUNior, id. funcional nº 6400736/ 1, cargo de 
ProfEssor assistENtE, lotado no caMPUs dE saNtarEM, referente à 
defesa de tese de doutorado em sociologia e antropologia (PPGsa), pela 
Universidade federal do Pará - UfPa, correspondente a 80% sobre o ven-
cimento base da docente.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 867447

eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
Protocolo: 2022/1333894
Portaria N° 4355/22 de 19 de outubro de 2022
r E s o l v E:
EXoNErar a pedido, o servidor MalcoN MarscHEl silva carvalHo 
saNtos, id. funcional nº 5957116/1, cargo de aGENtE adMiNistrativo 
a, lotado no caMPUs Xv - rEdENÇÃo, a contar de 14.10.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 867462

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1109189
Portaria N° 4362/22, de 20 de outubro de 2022
r E s o l v E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marcos aNtoNio ParrEira lara, id. fun-
cional nº 57201578/ 1, no cargo de tEcNico c, lotado(a) no(a) coordE-
Nadoria adMiNistrativa do caMPUs ii, 60 (sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 18.08.2017 a 22.03.2022, no período de 
01.12.2022 a 29.01.2023.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1120130
Portaria N° 4359/22, de 20 de outubro de 2022
r E s o l v E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) soNia Maria PaMPloNa frEitas, id. fun-
cional nº 3184960/ 1, na função de BiBliotEcoNoMista, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNistrativa do caMPUs iii, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, referente ao triênio de 01.09.2010 a 31.08.2013, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 867454

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Protocolo: 2022/1306310
Portaria N° 4352/22, de 19 de outubro de 2022
r E s o l v E: coNcEdEr a servidora lorENa faiZ storcH KUstEr PaN-
toJa, id. funcional nº 5962465/ 1, cargo de ProfEssor sUBstitUto, 
lotada no dEPartaMENto dE saUdE iNtEGrada, 180 (cento e oitenta) 
dias de licença Maternidade, no período de 03.10.2022 a 31.03.2023.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 867465

.

.

errata
.

errata
Protocolo: 2022/1117959
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 4278/22, de 14.10.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.153 de 18.10.2022, referente a remoção do (a) 
servidor (a) ElZiaNE alvEs da silva MorEira, o seguinte:
onde se lê: ...a contar de 21.09.2022.
Leia-se: ... a contar de 01/11/2022.
thiago soares silva
diretor de Gestão de Pessoas
Protocolo: 2022/1117959
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 4277/22, de 14.10.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.153 de 18.10.2022, referente a remoção do (a) 
servidor (a) rosiMEirE riBEiro tEiXEira, o seguinte:
onde se lê: ...a contar de 21.09.2022.
Leia-se: ... a contar de 01/11/2022.
thiago soares silva
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867448
i errata ao editaL Nº 110/2022 - UePa
seLeÇÃo eXterNa de disceNtes Para o ProGraMa de resi-
dÊNcia PedaGÓGica- UePa.
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, torna público a i Errata ao Edi-
tal Nº 110/2022- UEPa sElEÇÃo EXtErNa dE discENtEs do ProGraMa
dE rEsidÊNcia PEdaGÓGica- UEPa, conforme a seguir:
onde se lê: Está em branco no quadro do item 6.1 do edital publicado.
onde se lê: ciências

coMPoNeNte cUrricULar caMPUs VaGas Para resideNtes
coM BoLsa seM BoLsa

linguagem BElÉM 15 3

 
altaMira 15 3

BElÉM 15 3
tUcUrUÍ 15 3

 
altaMira 10 2

BElÉM 10 2
iGaraPÉ- aÇÚ 15 3
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BElÉM 15 3
castaNHal 15 3

coNcEiÇÃo do araGUaia 10 2
iGaraPÉ-aÇÚ 15 3

 caMEtá 15 3
salvatErra 10 2

ciências BElÉM 10 2
Biologia ParaGoMiNas 10 2
física castaNHal 15 3

interdisciplinar sociologia/Historia sÃo MiGUEl do GUaMá 15 3
Pedagogia coNcEiÇÃo do araGUaia 15 3

total dE Bolsas 240

Leia-se respectivamente:Educação Física, Matemática, Geografia e Química
Leia-se: ciências/Química

coMPoNeNte cUrricULar caMPUs
VaGas Para resideNtes

coM BoLsa seM BoLsa
linguagem BElÉM 15 3

Educação física

altaMira 15 3
BElÉM 15 3

tUcUrUÍ 15 3

Matemática

altaMira 10 2
BElÉM 10 2

iGaraPÉ-aÇU 15 3

Geografia

BElÉM 15 3
castaNHal 15 3

coNcEiÇÃo do
araGUaia 10 2

iGaraPÉ-aÇÚ 15 3

Química
caMEtá 15 3

salvatErra 10 2
ciências/Química BElÉM 10 2

Biologia ParaGoMiNas 10 2
física castaNHal 15 3

interdisciplinar sociologia/Historia sÃo MiGUEl do
GUaMá 15 3

Pedagogia coNcEiÇÃo do araGUaia 15 3
total dE Bolsas 240

Belém, 24 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 867393
i errata ao editaL Nº 109/2022 - UePa
seLeÇÃo eXterNa de ProFessores PrecePtores Para o Pro-
GraMa de residÊNcia PedaGÓGica- UePa.
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público a i Errata ao Edital Nº 109/2022- UEPa sE-
lEÇÃo EXtErNa dE ProfEssorEs PrEcEPtorEs Para o ProGra-
Ma iNstitUcioNal dE rEsidÊNcia PEdaGÓGica- UEPa,
conforme a seguir:
onde se lê: está em branco no quadro do item 4.1 do edital publicado
onde se lê: ciências

coMPoNeNte cUrricULar MUNicÍPio VaGas PreVistas escoLas Por sUBProJetos

linguagem Belém 3

1 - Escola Justo chermont
2 - EEEM Magalhães Barata

3 - EEEM albanizia chaves 4 - EEEfM Jar-
bas Passarinho

interdisciplinar História 
e sociologia

são Miguel 
do Guamá 3 1 - EEEM frei Miguel de Bulhões

 

altamira 3
1 - EMEf Ulysses Guimarães 2 - EMEiEf florên-

cio filho
3 - EMEf João rodrigues

Belém 3
1 - EEEfM Mário Barbosa.(Belém) 2 - 

EE João XXiii (ananindeua)
3 - EM Honorato filgueiras (Belém)

tucuruí 3
1 - UMEi irmã ivone de almeida Barros lima

2 - EMEf darcy ribeiro
3 - EMEf odinea leite caminha

 

altamira 2 1 - EEEM Polivalente

Belém 2 1 - EEEfM lauro sodré
2 - Escola Estadual Magalhães Barata

igarapé açú 3

1 - EEEMf cônego calado
2 - EEEM frei daniel de samsrate 3 - 

EEEM José Elias Emim
4 - EEEM Maria ione Henrique

5 - EMEf odete Barbosa Marvão

 Belém 3
1 - EEEfM instituto Bom Pastor

2. EEEfM Profº. renato Pinheiro condurú
3. EEEfM Paulo fontelles

castanhal 3 1 - EEEfM Maria das Mercês de oliveira conor
2 - EEEfM dr. laureano alves de Melo

 

 

  3- EEEM lameira Bitencourt
conceição 

do araguaia 2 1 - Escola Estadual Wilson leite

igarapé açú 3
1 - EEEf Macario felipe antonio 2 - EEEf José Elias Emin

3 - EMEf odete Barbosa Marvão

 

cametá 3 1 - E.E.E.M Júlia Passarinho
2 - E.E.E.M. abraão simão Jatene

salvaterra 2

1 - EEEfM Gasparino Batista da silva
(soure)

2 - EEEM Profa Edda de sousa Gonçalves. (soure)
3 - EEEM Prof. ademar Nunes de vasconcelos (Município de salvaterra)

ciências Belém 2 1 - Escola Estadual de Ensino Médio Magalhães Barata

Biologia Paragominas 2

1 - EEEM Presidente castelo Branco sede 2 - EMEf anésia da costa chave
3 - EEEM Prof. raimundo laureano da silva

souza
física castanhal 3 1 - E.E.E.f.M dr laureno Melo

Pedagogia conceição 
do araguaia 3

1.Escola Municipal luzia Mourão 2.Escola Municipal Maria de fátima
3. Escola Municipal Maria aparecida rosa

Leia-se respectivamente: Educação Física, Matemática,Geografia,Química.
Leia-se: ciências/Química

coMPoNeNte cUrricULar MUNicÍPio VaGas PreVistas escoLas Por sUBProJetos

linguagem Belém 3
1 - Escola Justo chermont

2 - EEEM Magalhães Barata 3 - EEEM albani-
zia chaves 4 - EEEfM Jarbas Passarinho

interdisciplinar História e so-
ciologia

são Miguel 
do Guamá 3 1 - EEEM frei Miguel de Bulhões

Educação física

altamira 3
1 - EMEf Ulysses Guimarães

2 - EMEiEf florêncio filho 3 - EMEf João ro-
drigues

Belém 3
1 - EEEfM Mário Barbosa.(Belém) 2 - EE João 

XXiii (ananindeua)
3 - EM Honorato filgueiras (Belém)

tucuruí 3 1 - UMEi irmã ivone de almeida Barros lima
2 - EMEf darcy ribeiro

   3 - EMEf odinea leite caminha

Matemática

altamira 2 1 - EEEM Polivalente

Belém 2 1 - EEEfM lauro sodré
2 - Escola Estadual Magalhães Barata

igarapé açú 3

1 - EEEMf cônego calado
2 - EEEM frei daniel de samsrate 3 - 

EEEM José Elias Emim
4 - EEEM Maria ione Henrique

5 - EMEf odete Barbosa Marvão

Geografia

Belém 3

1 - EEEfM instituto Bom Pastor
2. EEEfM Profº. renato Pinheiro condurú

3. EEEfM Paulo fontelles

castanhal 3

1 - EEEfM Maria das Mercês de oliveira conor
2 - EEEfM dr. laureano al-

ves de Melo 3- EEEM lameira Bitencourt

conceição 
do araguaia 2 1 - Escola Estadual Wilson leite

igarapé açú 3

1 - EEEf Macario felipe antonio 2 - 
EEEf José Elias Emin

3 - EMEf odete Barbosa Marvão

Química

cametá 3 1 - E.E.E.M Júlia Passarinho
2 - E.E.E.M. abraão simão Jatene

salvaterra 2

1 - EEEfM Gasparino Batista da silva
(soure)

2 - EEEM Profa Edda de sousa Gonçal-
ves. (soure)

3 - EEEM Prof. ademar Nunes de vasconce-
los (Município de salvaterra)

ciências/ Química Belém 2 1 - Escola Estadual de Ensino Médio Maga-
lhães Barata

Biologia Paragominas 2

1 - EEEM Presidente castelo Branco sede 2 - 
EMEf anésia da costa chave

3 - EEEM Prof. raimundo laureano da silva
souza

física castanhal 3 1 - E.E.E.f.M dr laureno Melo

Pedagogia conceição 
do araguaia 3

1.Escola Municipal luzia Mourão 2.Escola Muni-
cipal Maria de fátima

3. Escola Municipal Maria aparecida rosa

Belém, 24 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 867388
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iii errata ao editaL Nº 035/2022 – UePa
ProcEsso dE rEvalidaÇÃo dE diPloMa dE GradUaÇÃo do cUrso 
dE MEdiciNa EXPEdido Por iNstitUiÇÕEs dE ENsiNo sUPErior Es-
traNGEiras
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, torna público a iii Errata ao Edital Nº 035/2022 – UEPa, 
do ProcEsso dE rEvalidaÇÃo dE diPloMa dE GradUaÇÃo do cUrso 
dE MEdiciNa EXPEdido Por iNstitUiÇÕEs dE ENsiNo sUPErior Es-
traNGEiras 2022, conforme a seguir:
onde se lê:
aNeXo i - croNoGraMa

atiVidades PerÍodo
realização da Prova Prátiia de Habilidades clínicas 06/11/2022

Leia-se:
aNeXo i - croNoGraMa

atividadEs PErÍodo
realização da Prova Prátiia de Habilidades clínicas 05 e 06/11/2022

Belém, 24 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 867384
errata À PUBLicaÇÃo de 2º aditVo ao terMo de coNtrato
contratada: alfa E oMEGa coNstrUtora sErviÇos EirElli,
PaE Nº 2022/1217509-UEPa
PaE oriGiNário Nº 2021/148215- UEPa
oNde se LÊ:
aditivo ao tErMo dE coNtrato
Nº do coNtrato/EXErcÍcio: 013/2021
Nº tErMo: 1
classificaÇÃo: obra
data dE assiNatUra: 10.12.2021
Motivo: Prorrogação de vigência
JUstificativa: Prorrogação de vigência do contrato 013/2021, por 120 dias.
valor do tErMo aditivo: xxxxxx
iNÍcio da viGÊNcia: 13.12.2021
tÉrMiNo da viGÊNcia: 11.04.2022
Leia-se:
aditivo ao tErMo dE coNtrato
No do coNtrato/EXErcÍcio: 27/2021
No tErMo: 2
classificaÇÃo: obra
data dE assiNatUra: 14.10.2022
Motivo: Prorrogação de vigência
JUstificativa: Prorrogação de vigência do contrato 27/2021, por 60 dias.
valor do tErMo aditivo: xxxxxx
iNÍcio da viGÊNcia: 16.10.2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 15.12.2022
coNtrato Publicado no doe de 19/10/2022.
NÚMEro da PUBlicaÇÃo no doe: 35.155
NÚMEro do Protocolo No doE: 865698

Protocolo: 867184

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2022/699898- UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 35/2022 – UePa
classificaÇÃo: outros
oBJEto: contratação de empresa especializada para aquisição, por deman-
das, de material de consumo (gêneros alimentícios perecíveis e não pere-
cíveis), para atender o Gabinete da reitoria e vice-reitoria.
valor GloBal EstiMado: r$ 17.568,66 (dezessete mil, quinhen-
tos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
data dE assiNatUra: 20/10/2022
iNÍcio da viGÊNcia: 20/10.2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 19/10/2023
foro: BElÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 43/2022-UEPa
ModalidadE: disPENsa dE ProcEsso licitatÓrio (cotação Eletrôni-
ca n° 60/2022–UEPa)
orÇaMENto
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339030
fonte: 0102
rEcUrso: EstadUal
coNtratado
EMPrEsa: la casa da PiZZa PiZZaria ltda,
PErsoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ: 40.833.638/0001-28
ENdErEÇo: avenida doutor freitas, 915
Bairro: sacramenta
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.123-050
ordENador
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 867410

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1282943
Nº da disPeNsa:  64/2022
data da assiNatUra: 24/10/2022
PartEs/ coNtratada: PaPElaria dos EstUdaNtEs EirEli
cNPJ: 11.203.578/0001-61
oBJEto: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de 
pesquisas individuais, aprovados no termo de cooperação técnica e fi-
nanceira faPEsPa/UEPa n.º 002/2016, para apoio de Projetos de Pesqui-
sa que fomentem a melhoria da infraestrutura de pesquisa nos campi da 
Universidade do Estado do Pará/ UEPa, por meio do Edital n.º 043/2016 
- ProGraMa dE dEsENvolviMENto tÉcNico ciENtÍfico sUstENtávEl
ENdErEÇo: travessa Padre Eutíquio, 850, altos, campina, cEP: 66.015-
000, Belém/Pa.
valor: r$ 4.589,55 (quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais e cin-
quenta e cinco centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 78201.19.571.1490.8698
foNtE dE rEcUrso: 301006579
ElEMENto da dEsPEsa: 3390330
fUNdaMENto lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rEsPoNsávEl: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a disPENsa de processo licitatório para 
contratação da PaPElaria dos EstUdaNtEs EirEli para aquisição de 
material de consumo, para apoio de projetos de pesquisas individuais, 
aprovados no termo de cooperação técnica e financeira faPEsPa/UEPa 
n.º 002/2016, para apoio de Projetos de Pesquisa que fomentem a melho-
ria da infraestrutura de pesquisa nos campi da Universidade do Estado do 
Pará/ UEPa, por meio do Edital n.º 043/2016 - ProGraMa dE dEsENvol-
VIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO SUSTENTÁVEL, conforme especificações 
constantes do termo de referência, a ser realizado no Município de Belém/
Pa e com fundamentação legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 24 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 867262

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1102733
Nº da iNeXiGiBiLidade:  7/2022
data da assiNatUra: 24/10/2022
PartEs/ coNtratada: laBcoNtrol iNstrUMENtos ciENtÍficos ltda
cNPJ: 67.969.105/0001-24
oBJEto: aquisição de material de consumo para equipar o laboratório de 
Bioprodutos e Energia de Biomassa do curso de Engenharia florestal do 
campus viii- Marabá da Universidade do Estado do Pará.
ENdErEÇo: rua s Mateus, 611, Granja Julieta, cEP: 04.721-020, são Paulo/sP.
valor: r$ 9.630,00 (Nove mil, seiscentos e trinta reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 74201.12.364.1506.8870
foNtE dE rEcUrso: 102
ElEMENto da dEsPEsa: 339030
fUNdaMENto lEGal: art. 25, i da lei nº 8.666/93
ordENador rEsPoNsávEl: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a iNEXiGiBilidadE de processo lici-
tatório para contratação da laBcoNtrol iNstrUMENtos ciENtÍficos 
ltda para aquisição de material de consumo para equipar o laboratório de 
Bioprodutos e Energia de Biomassa do curso de Engenharia florestal do 
campus viii- Marabá da Universidade do Estado do Pará, conforme espe-
cificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no Município 
de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 25, i da lei nº 8.666/93.
Belém, 24 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 867272
terMo de iNeXiGiBiLidade  de Processo LicitatÓrio
ProcEsso: 2022/1304500
Nº da iNEXiGiBilidadE:  6/2022
data da assiNatUra: 24/10/2022
PartEs/ coNtratada: sociEdadE BrasilEira dE MEdiciNa troPical
cNPJ: 20.858.932/0001-87
oBJEto: contratação de 01 cota de patrocínio ouro, com valor de r$ 
30.000,00 (trinta mil reais) para atender o evento MEdtroP PlaY 2022, 
que ocorrerá no período de 13 a 16 de novembro de 2022, para partici-
pação de estudantes de graduação de medicina, residentes e médicos da 
Universidade do Estado do Pará.
ENdErEÇo: otr. campus Universitário darcy ribeiro, UNB, Núcleo de Medici-
na tropical, s/N, sala 43-c, asa Norte, Brasília, cEP: 70.904-970, Brasília/df.
valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
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dotaÇÃo orÇaMENtária: 74201.12.364.1506.8468
foNtE dE rEcUrso: 0261
ElEMENto da dEsPEsa: 339039
fUNdaMENto lEGal: art. 25, da lei nº 8.666/93
ordENador rEsPoNsávEl: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a iNEXiGiBilidadE de processo licita-
tório para contratação da sociEdadE BrasilEira dE MEdiciNa tro-
Pical para contratação de 01 cota de patrocínio ouro, com valor de r$ 
30.000,00 (trinta mil reais) para atender o evento MEdtroP PlaY 2022, 
que ocorrerá no período de 13 a 16 de novembro de 2022, para participa-
ção de estudantes de graduação de medicina, residentes e médicos da Uni-
versidade do Estado do Pará, conforme especificações constantes do Termo 
de referência, a ser realizado no Município de Belém/Pa e com fundamento 
legal no art. 25, da lei nº 8.666/93.
Belém, 24 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 867265

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 021/2020
ProcEsso oriGiNário: 2020/546953-UEPa
data dE assiNatUra: 24/10/2022
oBJEto do aPostilaMENto: o presente termo de apostilamento ao con-
trato Nº 021/2020, firmado entre a Universidade do Estado do Pará/UEPA e 
a ioMM ParK ltda, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação dos serviços continuados de limpeza, conserva-
ção e higienização para atender as instalações, dos bens móveis e imóveis 
da Universidade do Estado do Pará, localizados na capital e interior do es-
tado do Pará, bem como de seus postos e unidades de assistência à saú-
de e imóveis locados por esta instituição de Ensino superior, tem por objeto 
o acréscimo de funcional Programática 74201.12.364.1506.8870 e fon-
te 0101 e 0301, do referido contrato, conforme nova informação prestada 
pelo setor interessado, nos autos (anexo 1266)
JUstificativa: Este termo é para possibilitar alteração do dispos-
to à funcional Programática e fonte no contrato 021/2020, conforme nova 
informação prestada pelo setor interessado, a fim de que a UEPA possa 
efetuar pagamento das despesas dos serviços de prestação dos serviços 
continuados de limpeza, ficando definida a nova Funcional Programática 
e fonte, conforme abaixo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
fonte: 0101 e 0301
aPostilaMENtos aNtEriorEs: xx/xxxx
PartEs: UNivErsidadE do Estado do Pará e ioMM ParK ltda
fUNdaMENto lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
Belém (Pa), 24 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
ordENador rEsPoNsávEl

Protocolo: 867505

.

.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1305988
Portaria N° 4349/22, de 19 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aMaNda GatiNHo tEiXEira, id.funcional 
nº 55589506/ 3,no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) 
caMPUs dE ParaGoMiNas,18,5 (dezoito e meia) diárias, devido seu des-
locamento de Paragominas/Pa ao município de castanhal/Pa, no período 
de 18/11/2022 a 06/12/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1331779
Portaria N° 4350/22, de 19 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MaNoEl daNisvaldEs dos saNtos, id.
funcional nº 54193792/ 2, no cargo de Motorista, lotado (a) no (a) 
dirEtoria dE adMiNistracao dE sErvico, 0,5 (meia) diária, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa, no período 
de 20/10/2022 a 20/10/2022, para conduzir servidores.
Protocolo: 2022/1319034
Portaria N° 4364/22, de 21 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNEtE dos saNtos Mar-
tiNs, id.funcional nº 57201551/ 3, no cargo de tEcNico a, lotado (a) no 
(a) caMPUs dE caMEta, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu desloca-
mento de cametá/Pa ao município de limoeiro do ajuru/Pa, no período de 
17/10/2022 a 19/10/2022, para execução de projeto.
Protocolo: 2022/1319034
Portaria N° 4365/22, de 21 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNEtE dos saNtos Mar-
tiNs, id.funcional nº 57201551/ 3, no cargo de tEcNico a, lotado (a) no 
(a) caMPUs dE caMEta, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu desloca-
mento de cametá/Pa ao município de Baião/Pa, no período de 20/10/2022 
a 22/10/2022, para execução de projeto.

Protocolo: 2022/1319034
Portaria N° 4366/22, de 21 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNEtE dos saNtos MartiNs, id.
funcional nº 57201551/ 3, no cargo de tEcNico a, lotado (a) no (a) caM-
PUs dE caMEta, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
cametá/Pa ao município de Mocajuba/Pa, no período de 24/10/2022 a 
26/10/2022, para execução de projeto.
Protocolo: 2022/1319034
Portaria N° 4367/22, de 21 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNEtE dos saNtos MartiNs, id.
funcional nº 57201551/ 3, no cargo de tEcNico a, lotado (a) no (a) caM-
PUs dE caMEta, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
cametá/Pa ao município de oeiras do Pará/Pa, no período de 27/10/2022 
a 29/10/2022, para execução de projeto.
Protocolo: 2022/1151775
Portaria N° 4368/22, de 21 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) doMiNGos aNtoNio fEitosa riBEiro, id.
funcional nº 80015702/ 1, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado 
(a) no (a) dEPartaMENto dE ciENcias sociais aPlicada, 5,5 (cinco 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
castanhal/Pa, no período de 19/10/2022 a 04/11/2022, para ministrar 
disciplinas.
Protocolo: 2022/1289769
Portaria N° 4369/22, de 21 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) altEM NasciMENto PoNtEs, id.funcional 
nº 5568960/ 1, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) dE-
PartaMENto dE ciENcias NatUrais, 7,5 (sete e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa, no perío-
do de 13/11/2022 a 20/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1287682
Portaria N° 4370/22, de 21 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) WilliaMs da silva riBEiro, id.funcional 
nº 5928904/ 2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) 
dEPartaMENto dE ciENcias NatUrais, 16,5 (dezesseis e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município conceição do 
araguaia/Pa, no período de 30/10/2022 a 15/11/2022, para ministrar dis-
ciplinas.
Protocolo: 2022/1314038
Portaria N° 4372/22, de 21 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) HEBE MorGaNNE caMPos riBEiro, id.fun-
cional nº 5760690/ 2, no cargo de ProfEssor titUlar, lotado (a) no (a) 
dEPartaMENto dE ENGENHaria aMBiENtal, 7,5 (sete e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Portel/Pa, no período 
de 31/10/2022 a 07/11/2022, para participar de coletas de campo para 
análise.
Protocolo: 2022/1330825
Portaria N° 4373/22, de 21 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE fatiMa PiNHEiro carrEra, id.fun-
cional nº 5105323/ 4, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) 
dEPartaMENto dE ENfErMaGEM HosPitalar, 1,5 (uma e meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de capanema/Pa, no 
período de 19/10/2022 a 20/10/2022, para aula inaugural.
Protocolo: 2022/1318534
Portaria N° 4374/22, de 21 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) vitor WilliaM Batista MartiNs, id.funcio-
nal nº 57224382/ 2, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) 
dEPartaMENto dE ENGENHaria dE ProdUcao, 8 (oito) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período 
de 29/11/2022 a 17/12/2022, para ministrar disciplina.
colaBorador EvENtUal
Protocolo: 2022/1260412
Portaria N° 4348/22, de 19 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JacQUEliNE cUNHa da sErra frEirE, 2,5 
(duas e meia) diárias, como colaBorador EvENtUal, devido seu deslo-
camento de Belém/Pa ao município de santana do capim/aurora do Pará/
Pa no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, para dinamização de ativida-
des educativas.
Protocolo: 2022/1313181
Portaria N° 4371/22, de 21 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) EliZa silva dos saNtos, 6,5 (seis e meia) 
diárias, como colaBorador EvENtUal, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município de Breves/Pa no período de 17/10/2022 a 
23/10/2022, para ministrar aulas.
tHiaGo soarEs silva
ordENador

Protocolo: 867405

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/1120130 
Portaria N° 4358/22, de 20 de outubro de 2022.
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria Nº 3602/22 de 01.09.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.105 de 05.10.2022 que concedeu licença prêmio a servido-
ra soNia Maria PaMPloNa frEitas, id. funcional nº 3184960/1 cargo de 
BiBliotEcoNoMista, lotada (a) na coordENadoria adMiNistrativa 
do caMPUs iii.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 867459
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..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1490/2022 - cGP/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.
ProcEsso: 2022/1327869
r E s o l v E:
coNcEdEr, 60 (sEssENta) dias de licença Prêmio no período de 
01/11/2022 a 30/12/2022, correspondente ao triênio de 19/10/2011, 
18/10/2014, 19/10/2014, 18/10/2017, para a servidora, aNtoNiEta ro-
driGUEs viEira , Matrícula nº.54193660/1, carGo: MoNitor, lotado 
na ciB.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1489/2022 - cGP/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.
ProcEsso: 2022/1233868
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 07/11/2022 
a 05/12/2022, correspondente ao triênio de 21/12/2008 a 20/12/2011, 
para a servidora, dEisE araÚJo da silva, Matrícula nº.54195016/1, 
carGo: sociolÓGo, lotado na das.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 867612

.

.

errata
.

Portaria Nº 1432 – seaster
o sEcrEtário adJUNto dE assistÊNcia social da sEastEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PORTARIA nº 
424/2019 – seaster de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 
33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o PaE nº 2022/ 740780
errata onde se lê: 87101- 08.244.1505.8863 0139002241 261.694 
339014.
Leia-se: 87101- 08.244.1505.8863 0107006357 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se. secretaria de Estado de assistência 
social,
trabalho, Emprego e renda, em 19 de outubro de 2022.
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 867299

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1482/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia 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 Processo nº 2022/1312786
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 19 e ½ (dEZENovE e meia) diárias Para cada
sErvidor citado aBaiXo:
thoni Gonçalves da silva, Mat. 3542669/1, cargo técnico em Gestão Públi-
ca, thays costa ribeiro, Mat. 5931935/2, cargo assistente administrativo, 
imar dos santos rodrigues, Mat. 3219135/1, cargo agente administrativo, 
que se deslocarão para os Municípios de ourilandia do Norte/Pa, santana 
do araguaia/Pa, tucumã/Pa, são Geraldo do araguaia/Pa, Piçarra/Pa, no 
período de 24/10 a 12/11/2022, para apoio a gestão e aos serviços socio-
assistênciais. cujo motorista anderson Macedo da silva, Mat. 57224957/2 
fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
20 de outubro 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1494/2022 – 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 Processo nº 2022/1345791
rEsolvE:
autorizar o pagamento 02 e ½ (duas e meia) diária Para cada sErvidor
citado aBaiXo:
iNocENcio rENato GasPariM,5945555/1,sEcrEtario dE Estado que 
se deslocara para Brasília/df no período de 07/11 a 09/11/2022 com obje-
tivo de apoio à Gestão e aos serviços socioassistenciais
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1486/2022 – 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 Processo nº 2022/1328617
rEsolvE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diária Para cada sErvi-
dor citado aBaiXo:
Bruno daniel da costa dos santos, diretor dQPE, raoni raiol torres, 
5946866/1 Gerente dQPE QUE sE dEslocaraM Para Bragança/Pa, Pri-
mavera e são João de Pirabas/Pa no período de 24/10 a 28/10/2022 com 
objetivo de Qualificação Social e Profissional.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357/0101 266.730
339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1487/2022 – 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 Processo nº 2022/1325062
rEsolvE:
autorizar o pagamento 06 e ½ (seis e meia) diária Para cada sErvidor
citado aBaiXo:
raQUEl dos saNtos soUsa, 55587724/1, aGENtE dE Portaria,sErGio 
viEira da costa,567231229/2, GErENtE,adriaNa soUZa dE Barros, 
5875412/2,assistENtE social, QUE sE dEslocaraM Para os municípios 
de Goianésia do Pará e Nova ipixuna/Pa no período de 06/11 a 12/11/2022 
com objetivo de apoio à Gestão e aos serviços socioassistenciais. HallaN 
WUaNsEl aZEvEdo das NEvEs,3542767/1, Motorista. com objetivo de 
conduzir veiculo com os servidores da cGBtr/drccP/sEastEr
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0107006357 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1488/2022 – 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 Processo nº 2022/1323652
rEsolvE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diária Para cada sErvi-
dor citado aBaiXo:
HElENa claUdia da costa GoMEs,3222721/1,cHEfE dE NUclEo rE-
GioNal,MarGarEtH das GraÇas M.dE liMa,3233766/3, aGENtE adMi-
Nistrativo, QUE sE dEslocaraM Para os municípios de doM ElisEU,
roNdoN do Pará E UliaNÓPolis no período de 07/11 a 11/11/2022 
com objetivo de apoio à Gestão e aos serviços socioassistenciais. Marcos 
aNtoNio costa dE aQUiNo, 3542691/1, Motorista. com objetivo de 
conduzir veiculo com os servidores da BEPaH/drccP/sEastEr
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0107006357 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
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secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1491/2022 – 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 Processo nº 2022/1322592
rEsolvE:
autorizar o pagamento 06 e ½ (seis e meia) diária Para cada sErvidor
citado aBaiXo:
NaZarENo do EsPirito saNto dos saNtos,5946528/1, GErENtE,laYZ
fUrtado do valE, 5951658, assistENtE adMiNistrativo, QUE sE 
dEslocaraM Para o município de BaiÃo/Pa no período de 07/11 a 
13/11/2022 com objetivo de iMPlaNtaÇÃo dE EQUiPaMENto PÚBlicos 
dE sEGUraNÇa aliMENtar E NUtricioNal. claUdEMir siNval Padi-
lHa tEiXEira,5907277/1 Motorista. com objetivo de conduzir veiculo 
com os servidores da disaN/sEastEr
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f: 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1484/2022 – 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 Processo nº 2022/1316780
rEsolvE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diária Para cada sErvidor citado
aBaiXo: 
JosÉ EdYMilsoN da rocHa PicaNÇo, coMissÃo ElEitoral,JaQUE-
liNE dE NaZarÉ vascoNcElos da PiEdadE,coMissÃo ElEitoral,-
GlEidsoN alvEs PaNtoJa,coMissÃo ElEitoral, no dia 16/11/2022 
com objetivo de apoio a organismo de controle social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08 422.1505.8402 f; 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1485/2022 – 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 Processo nº 2022/1316501
rEsolvE:
autorizar o pagamento 06 e ½ (seis e meia) diária Para cada sErvidor
citado aBaiXo:
claUdioNor da silva araUJo, coNsElHEiro EstadUal – titUlar 
,aNNE carvalHo soBriNHo, acoMPaNHaNtE, QUE sE dEslocaraM 
Para BEÉM/Pa no período de 13/11 a 19/11/2022 com objetivo de apoio a 
organismo de controle social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08 422.1505.8402 f; 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 867294
.

FÉrias
.

Portaria N°1483 /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.
rEsolvE:
coNcEdEr: férias regulamentares para o mês de dEZEMBro/2022, aos 
servidores conforme escala abaixo:

Matrícula Nome Período de Gozo dias Exercício
5909914/1 adiel fernandes de luna 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
57234467/1 albert de Paula correa 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2020/2021
54188121/3 amanda Maria de l simões 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2021/2022

83852/2 ana Yacy Barbalho Jurema 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2020/2021
5902985/1 ana Paula lobato santos 12/12 a 10/01/2023 30 dias 2021/2022
57217289/3 ana Patricia a ramos 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022

5906388/1 andreia dias Grijo oliveira 22/12 a 20/01/2023 30 dias 2021/2022
57192835/1 antonio carlos costa sena 19/12 a 17/01/2023 30 dias 2021/2022
3193969/1 antonio do carmo coelho 02/12 a 31/01/2023 30 dias 2021/2022
54190343/1 antonio Gualter santiago 10/01 a 08/02/2023 30 dias 2021/2022
5889843/1 andressa Borba santos 16/12 a 14/01/2023 30 dias 2021/2022
3216551/1 Benedita cabral do rosario 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
54193659/1 Bruno rogerio l  carmo 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
3241220/1 carmélia vieira c almeida 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
5912101/1 claudia calado dias 03/12 a 01/01/2023 30 dias 2021/2022
54195021/1 carla lucia Gordo 22/12 a 20/01/2023 30 dias 2020/2021
5946670/1 camila da silva santos 19/12 a 17/01/2023 30 dias 2021/2022
5907277/1 claudemir sinval teixeir 12/12 a 11/01/2023 30 dias 2021/2022
57176285/1 clodoaldo correa da silva 19/12 a 17/01/2023 30 dias 2020/2021
5889697/1 damyles Nunes ferreira 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2020/2021
3221989/1 dejanira Gomes  de souza 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
5907189/1 dilcilene silva dos reis 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
54190589/2 dilma Miranda lobato 22/12 a 05/01/2023 15 dias 2021/2022
5906373/1 Edilene Moraes Portacio 12/12 a 11/01/2023 30 dias 2021/2022
54195914/1 Edna Maria s r villacorte 26/12 a 24/01/2023 30 dias 2020/2021
57233816/1 Elizabete reis oliveira 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2021/2022
3215326/1 fatima Marta P rodrigues 05/12 a 04/01/2023 30 dias 2020/2021
5910582/1 fernanda carolina f  silva 14/12 a 12/01/2023 30 dias 2021/2022
5909762/1 Glauma da costa ribeiro 26/12 a 24/01/2023 30 dias 2021/2022
5906451/1 Gleice Monteiro da costa 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2021/2022
5909764/1 Helio antonio  dos santos 12/12 a 11/01/2023 30 dias  2020/2021
3219135/1 imar dos santos rodrigues 06/12 a 04/01/2023 30 dias 2021/2022
5906374/1 iolene Evangelista Gomes 16/12 a 14/01/2023 30 dias 2021/2022
5091870/3 ivone do rosario ferreira 01/12 a 01/01/2023 30 dias 2021/2022
57197325/1 Jacirene amaral Pinto 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2020/2021
3215261/1 Jair francisco Nascimento 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
3217523/1 Joana de deus de a lima 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
57176004/1 João sergio de s oliveira 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2021/2022
5852218/4 João isaias carvalho santos 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2021/2022
3224210/1 José Maria Barata teixeira 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
5956166/1 José valdir Hoss 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
5910596/1 Katia Maria assun dos santos 19/12 a 17/01/2023 30 dias 2021/2022
5903134/1 Kleimara lopes  dias 16/12 a 14/01/2023 30 dias 2021/2022
3203379/1 leila Nazaré G Machado 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
57192819/1 leomarques cruz dos santos 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
57196221/2 lene de Nazaré de s duarte 19/12 a 17/01/2023 30 dias 2021/2022
54190339/1 liane  Maria Machado Melo 19/12 a 17/01/2023 30 dias 2021/2022
5961058/1 livia Brenda araujo fonseca 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2021/2022
5909871/ lyzandra christian c Branco 17/12 a 31/12/2023 15 dias 2021/2022
5888413/2 luciana Maria c Marcher 19/12 a 17/01/2023 30 dias 2021/2022
3216861/1 luiz Gonzaga de s chagas 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2020/2021
54192745/1 luiz Guilherme de souza leite 01/12 a 31/12/2022 30 dias 2021/2022
3217701/1 luis Neri ferreira de Jesus 03/12 a 31/12/2022 30 dias 2021/2022
54195628/1 Marcelo  Barros  santiago 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
5849870/2 Marcia Maria olivei  de souza 19/12 a 17/01/2023 30 dias 2021/2022
54182649/2 Maria crisoleth de sousa oliviera 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
8093296/2 Maria de fatima f fonseca 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
5519187/2 Maria de Nazaré da silva faro 04/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
3220850/1 Maria rosana costa Melo 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
54192785/1 Maria regina reis souza 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
54192686/1 Marlene socorro c Monteiro 12/12 a 11/01/2023 30 dias 2021/2022
3198545/1 Marigloria conceição resque 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
5909810/1 Marlucia vulcão veloso 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2020/2022
3211444/1 Manoel Gualberto da s Junior 29/12 a 27/01/2023 30 dias 2021/2022
3217418/1 Manoel de Jesus s ferreira 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
57176236/1 Michelly alcantara Mendonça 19/12 a 02/01/2022 15 dias 2021/2022
3215628/1 Neuseni Gomes da silva 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2020/2021
778486/2 Nilda Maria Paula Nunes 01/12 a 30/12/2021 30 dias 2020/2021
5902654/1 orivaldo de souza seixas 03/12 a 01/01/2023 30 dias 2021/2022
5909846/1 Priscila albuquerque Monteiro 23/12 a 21/01/2023 30 dias 2021/2022
3193918/1 raimunda ferreira de lima 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
57191364/3 reginaldo anderson M leite 10/12 a 08/01/2023 30 dias 2020/2021
3214680/1 reneida saraiva das c. costa 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2021/2022
54190512/1 robson de assunção souza 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
54190512/1 rodrigo Bentes diniz 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
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57233813/1 roseane Borges  da silva 10/12 a 08/01/2023 30 dias 2020/2021
3201937/2 rubens Kuiz Proença cordeiro 26/12 a 24/01/2023 30 dias 2021/2022
5804787/1 saaza  andreia dos santos 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2021/2022

5962728/1 silvia cristina de oliveira Pessoa 05/12/2022 a 
03/01/2023 30 dias 2021/2022

5908049/1 sheila do socorro s Miranda 08/12 a 06/01/2023 30 dias 2021/2022
57233793/2 suellen do socorro lima cristo 15/12 a 13/01/2023 30 dias 2021/2022
57188239/1 taciana campelo de a Queiroz 22/12 a 20/01/2023 30 dias 2021/2022
2025183/1 tadeu de Jesus carv  lobato 01/12 a 30/12/2023 30 dias 2021/2022
57191532/1 teresa cristina Melo  santos 06/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022
3214524/1 valderedo rocha da silva 01/12 a 30/12/2022 30 dias 2020/2021
5956215/1 vitoria carolina valente Barros 05/12 a 03/01/2023 30 dias 2021/2022

     

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, 
em 21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1

Protocolo: 867636
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 959 de 20 de outubro de 2022- 
coNcEdEr 91 dias de licença para tratamento de saúde ao servidor: 
Márcia cristina corrêa  Queiroz,  mat:55586550/1 ,cargo:agente de 
Portaria, período 02.06.22 a  31.08.22.
Portaria Nº. 958  de 20 de  outubro de 2022- 
coNcEdEr licença Nojo a servidora: fernanda serra Beserra saraiva, 
mat:54195560/1 ,cargo: monitor, período 06.10.22 a  13.10.22.
luiz celso da silva-Presidente fasEPa

Protocolo: 867223

.

.

diÁria
.

Portaria: 563 - do dia 20/10/2022
oBJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UasE aNaNiNdEUa iii(Proc.1341496 /2022-Mem 108/2022)
sErvidora: JUliaNa MartiNs MENdEs
carGo: assistENtE social -  MatricUla: 5927565/ 2
sErvidor: JHoNNattHaN KEviN silva da rocHa
carGo: Motorista -  MatricUla: 97571482/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo :itUPiraNGa/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 25 a 27/10/2022 -  diárias-2,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 867242
Portaria: 564- do dia 20/10/2022
oBJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no ciaM BElÉM (Proc.1341983/2022-Mem 842/2022)
sErvidora: Maria do socorro daiBEs dE vascoNcElos
carGo: assistENtE social -  MatricUla : 5935970/ 2
sErvidor : PaUlo aNdErsoN caMPElo loBo
carGo: Motorista  -  MatricUla: 5956506/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo : castaNHal/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 27/10/2022  -  diárias-0,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 867259
Portaria  562– do dia 20/10/2022
oBJEtivo : realizar monitoramento das ações de caráter politico e estra-
tégico que compõe o atendimento socioeducativo no cEsEBa e sl-saNta-
rEM (Proc. 1339203/2022-Mem.17/2022-NUPlaN)
sErvidora: EUridEs da silva aNdradE
carGo- assistENtE social - MatricUla: 759058/ 2
sErvidora: aNdrEliNa da lUZ dias
carGo:  tÉcNico social -  MatricUla: 55589879/ 7
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dEstiNo : saNtarÉM/Pa
PErÍodo da viaGEM – 07 a 16/11/2022 - diaria –9,5
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dEstiNo :saNtarÉM/Pa
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 867203
Portaria: 565 - do dia 20/10/2022
oBJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UasE aNaNiNdEUa ii(Proc.1332890/2022-Mem 433/2022)
sErvidora: aNNa BriGida dUartE loPEs
carGo: assistENtE social - MatrÍcUla: 5956455/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo:afUá/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 07 a 11/11/2022 -  diárias-4,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 867289

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 687/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 21 de outubro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsidEraNdo o artigo 3º, da lei 9.647, de 29 de junho de 2022, e, o 
Processo administrativo Eletrônico nº. 2022/1353962,
rEsolvE:
i - aUtoriZar a criação da comissão técnica de implementação do comitê 
Estadual de Prevenção e combate à tortura no Pará - cEPct/Pa, e, o Mecanis-
mo Estadual de Prevenção e combate à tortura no Pará - MEPct/Pa
ii – dEsiGNar, Presidente, vice-Presidente e, Membros da comissão, os 
servidores abaixo relacionados:
1.Marcos rogério Brito de assunção, matrícula n° 5958989/1 - Presidente
2.diego Mendes da Mota coelho, matrícula nº 5912132/3 – vice-Presidente
3.chidi Henry sanches otobo , matrícula nº 57234026/2 – (membro)
4.sabrina Nathachi souza virgolino, matrícula nº 5922321/3 – (membro)
5.vânia Quintino de almeida Marques, matrícula nº 5959022/1 – (membro)
6.charles santos Peniche, matrícula nº 5794722/1 – (membro)
7.tiago silva Brito, matrícula nº 5959215/1- (membro)
8.abner serique do Nascimento, matrícula nº 5703581/1 - (membro)
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 867655
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 688/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 21 de outubro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsidEraNdo a lei federal nº 13.019/2014, e, o decreto Estadual nº 
1.835/2017 – e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1358169.
rEsolvE:
EXclUir da Portaria n° 322/2022-GGP/sEJUdH de 09.06.2022, 
publicada no doE n°. 35.004 de 10.06.202, os servidores descritos abaixo:
1 – Maria de fátima Peixoto carvalho, matrícula nº 181366/2
2 – fabiano scherer de sousa coelho, matrícula nº 5965648/1
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 867707
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 554/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de oUtUBro de 2022.
Nome:JosÉ dos saNtos GUiMarÃEs/Matrícula:3254941/1/cargo:Moto-
rista/origem:Belém-Pa/destino:santa izabel-Pa/Período:24/10/2022/ 
diárias:0,5(meia)/objetivo:conduzir o secretário titular desta sEdEME, 
em visita técnica à fábrica oakberry – flor de açaí..
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867460
.

diÁria
.

Portaria N° 555/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de oUtUBro de 2022.
Nome:lUciaNa PErEira E fErrEira cENtENo/Matrícula: 5947072/1/
cargo:assessor Especial iii/origem:Belém-Pa/destino:Paris-frança/Perí-
odo:24/10 a 03/11/2022/diárias:10,5 (dez e meia)/objetivo: coordenar 
ações de promoção de produtos da cadeia do cacau, chocolate, derivados 
e de segmentos afins em missão comercial do Governo do Estado do Pará 
e evento presencial “salon du chocolat”.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867507
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Portaria N° 553/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de oUtUBro de 2022.
Nome: fabrícia Brasil Barbosa /Matrícula:n°5939597/2/cargo:coordena-
dor/origem:Belém-Pa/destino:santa izabel-Pa/Período: 24/10/2022/di-
ária:0,5(meia)/objetivo: visitar a execução das iniciativas projetadas da 
empresa oaKBErrY.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867408

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 108/2022-GGa/sedeMe - de, 21 de oUtUBro de 2022.
a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistrativa, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, pu-
blicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNsidEraNdo o teor do PaE Nº 2022/1324752;
r E s o l v E:
altErar o período de férias da servidora lUZiaNE sENa aBrEU, matrícula 
5946200/3, ocupante do cargo de coordenadora, concedido de 16/11/2022 
a 15/12/2022 através da Portaria Nº 105/2022-GGa/sEdEME, de 
17/10/2022, publicada no doE Nº 35.153, de 18/10/2022, para o período 
de 24/10/2022 a 22/11/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNadElia diviNa saNtos
secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 867481

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 20/2022
Processo nº 031/2022 - objeto: trata-se de procedimento administrativo 
visando à contratação de empresa que realize serviços de elaboração de 
levantamento topográfico e sondagem do solo nos domínios do município 
de Marabá, para utilização no projeto da rede de distribuição de Gás Natu-
ral da companhia de Gás do Pará. fundamento legal: art. 29, inciso i, da 
lei 13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc. autorizado em reunião 
da diretoria Executiva da companhia de Gás do Estado do Pará. Mesa: 
diretora Presidente cláudia Bitar, diretor administrativo e financeiro andré 
Macêdo e pelo diretor técnico e comercial Paulo Guardado. valor Global: 
r$ 44.910,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e dez reais). contratada: 
aQUiNo E rEis ENGENHaria UNiPEssoal ltda (toPoGraPHic), cNPJ 
44.833.806/0001-36

Protocolo: 867680
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 004/2022 - (De-
creto Nº 10.024/2019)
Às 10:03 horas do dia 21 de outubro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. lUtfala 
dE castro Bitar, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/1110593, Pregão nº 00004/2022.
resultado da Homologação
item: 1
descrição: Medicina / engenharia trabalho - planejamento / controle
descrição complementar: Medicina / engenharia trabalho - planejamento 
/ controle - coNforME tErMo dE rEfErÊNcia (aNEXo i ao Edital do 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 004/2022-codEc)
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNidadE
valor Estimado: r$ 72.040,63
situação: Homologado
adjudicado para: total lifE assistENcia a vida ltda, pelo melhor lan-
ce de r$ 76.756,06, com valor negociado a r$ 72.040,63.
Eventos do item
Evento: Homologado
data: 21/10/2022 - 10:03:27
Nome: lUtfala dE castro Bitar
observações:
fim do documento

Protocolo: 867354

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Termo de Adjudicação do Pregão Nº 004/2022
Às 10:15 horas do dia 14 de outubro de 2022, após analisado o resultado 
do Pregão nº 00004/2022, referente ao Processo nº 2021/1110593, o 
Pregoeiro, sr(a) JacElis cristiNE aGUiar BorGEs, adJUdica aos 
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro 
resultado da adjudicação.
resultado da adjudicação
item: 1
descrição: Medicina / engenharia trabalho - planejamento / controle
descrição complementar: Medicina / engenharia trabalho - planejamento 
/ controle - coNforME tErMo dE rEfErÊNcia (aNEXo i ao Edital do 
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 004/2022-codEc)
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNidadE
valor Estimado: r$ 72.040,63
situação: adjudicado
adjudicado para: total lifE assistENcia a vida ltda, pelo melhor 
lance de r$ 76.756,06, com valor negociado a r$ 72.040,63.
Eventos do item
Evento: adjudicado
data: 14/10/2022 – 10:15:12
observações: adjudicação individual da proposta. fornecedor: total 
lifE assistENcia a vida ltda, cNPJ/cPf: 09.079.572/0001-82, Melhor 
lance: r$ 76.756,0600, valor Negociado: r$ 72.040,63, Motivo: Proposta 
adjudicada por atender aos requisitos do edital e seus anexos, estando 
dentro do valor estimado para contratação.
fim do documento

Protocolo: 867345
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 036/2021
objeto: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12(doze) meses, 
a contar de 10/09/2022 a 10/09/2023
data da assinatura: 03/10/2022
valor Global anual/estimado: r$ 206.013,72 (duzentos e seis mil, treze 
reais e setenta e dois centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 0101/0260/0660
funcional: 14 126 1508 8238
Projeto atividade: Gestão de tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 339040.12 – locação de Maquinas e Equipamentos - tic
contratado: locdEsK locaÇÃo dE EQUiPaMENtos E solUÇÕEs dE iN-
forMatica ltda.
Endereço: travessa WE-20, cidade Nova ii, 302, Bairro cidade Nova, ana-
nindeua – Pa, cEP 67.130-480.
ordenador: rafaEla Barata cHavEs.

Protocolo: 867330
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 004/2022-iMetroParÁ
objeto: Promover a melhoria da prestação de serviços públicos executados 
pelas partes em suas atividades, de acordo com a cláusula Primeira do 
referido termo de cooperação técnica.
data da assinatura: 14 de junho de 2022
vigência: 14/06/2022 a 14/06/2024
Empresa: Equatorial Pará distribuidora de Energia s.a
fiscal do termo de cooperação: Emerson silva/ suplente: Jacqueline ag-
nes santos
Endereço: rodovia augusto Montenegro, Km 8,5-coqueiro, Belém/Pa, 
cEP: 66823-110
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 867343
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°157 /2022 – 21 de oUtUBro de 2022
iNstrUMENtos sUBstitUtivos dE coNtrato
coNtrataNtE: NÚclEo dE GErENciaMENto do ProGraMa dE MicrocrÉdito
coNtratadas: as EMPrEsas aBaiXo rElacioNadas:
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Nº da Nota 
de eMPeNHo oriGeM oBJeto ForNecedor cNPJ VaLor  

(r$)

2022NE00586

ata 010/2022 
PrEGÃo ElEtrÔNico 
sEPlad/dGl/srP Nº 

019/2021

alimen-
tos de uso 
comum

disProl 
distriBUidora 

dE PodUtos 
EirEli

36190482/000137   196,00

2022NE00590

ata 011/2022 
PrEGÃo ElEtrÔNico 
sEPlad/dGl/srP Nº 

019/2021

alimen-
tos de uso 
comum

BoM BoNs E 
dEscartavEis 

EirEli
01580769/000199 1.976,50

2022NE00492

ata 012/2022 
PrEGÃo ElEtrÔNico 
sEPlad/dGl/srP Nº 

019/2021

alimen-
tos de uso 
comum

s da c saNtos 
coMErcio E 
sErviÇos

40508894/000140   1.672,80

2022NE00595

ata 012/2022 
PrEGÃo ElEtrÔNico 
sEPlad/dGl/srP Nº 

019/2021

alimen-
tos de uso 
comum

s da c saNtos 
coMErcio E 
sErviÇos

40508894/000140 1.509,60

VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da data da 1ª publicação.
ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 867389

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

errata
.

errata 
Na matéria, protocolo nº 867116, publicada no doE nº º 35.157, dE 20 
dE oUtUBro dE 2022-EdiÇÃo EXtra, referente ao Extrato do convenio 
nº 72/2016:
oNde se LÊ: 11º termo aditivo ao contrato nº 72/2016
Leia-se: 11º termo aditivo ao convênio nº 72/2016
oNde se LÊ: data da assinatura: 15/10/2022
Leia-se: data da assinatura: 14/10/2022
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 867165

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac 68/2022 – cV Nº 07/2022
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Mais Brasil construtora Eireli– cNPJ 26.916.786/0001-85
objeto: restauração da pavimentação de concreto em são sebastião da 
Boa vista, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
vigência: 23/10/2022 a 21/04/2023
data da assinatura: 20/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 867158

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5° terMo aditiVo ao coNVÊNio 05/2017
Partes:
- secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de alenquer – cNPJ 04.838.793/0001-73
objeto do convênio: realização de etapas técnicas destinadas a concepção 
do plano municipal de mobilidade urbana.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 26/10/2022 a 26/04/2023
data da assinatura: 21/10/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 867498

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 78/2022
Partes:
- secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de terra santa – cNPJ 23.060.866/0001-93
objeto do convênio: revitalização do Entorno do Estádio do Município de 
terra santa, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 31/10/2022 à 31/10/2023
data da assinatura: 21/10/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 867516
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 197/2022 – Presi
  o dirEtor PrEsidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará-coHaB/Pa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e;
  coNsidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/1332715, 
que trata sobre o afastamento do assistente técnico daNiEl fErNaNdEs 
NEto, matrícula nº 57175381/2, no período de 07.11.2022 a 11.12.2022, 
por motivo de gozo de férias e Prêmio assiduidade.
  r E s o l v E:
1. dEsiGNar auxiliar administrativo, raiMUNdo NaZarENo Bra-
Bo da silva, matrícula nº 3191583/1, para substituir o supracitado assis-
tente técnico, no período acima referido.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 19 de outubro de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 867510

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 24/2022
objeto: contratação de empresa especializada em Engenharia Elétrica, 
para a prestação de serviços de análise e revisão de Projetos de instala-
ções Elétricas, lógica e sPda existentes, da sede da companhia de Habi-
tação do Estado do Pará – coHaB-Pa.
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 12/2022
valor do contrato original: r$ 99.845,21 (noventa e nove mil, oitocentos 
e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)
dotação orçamentária: 16.451.1508.7552 – Plano interno: 4120000sEdE, 
fonte: 0101 - Natureza da despesa: 33.90.39 – ação: 155597
vigência: 19.10.2022 a 16.02.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x rafael da silva san-
tos (Zeta Engenharia)
data da assinatura: 19.10.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 867471

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 989 de 20 de outubro 
de 2022, publicada no doe nº 35.158 de 21/10/2022. Protocolo 
nº 867110
onde se lê: ... Processo nº 2022/87310 ...
Leia-se: ... contrato nº 028/2022 ...
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 21 de outubro de 2022.

Protocolo: 867479
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 999 de 21 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1351322;
rEsolvE:
i – coNcEdEr à servidora Eliete santana chaves Barroso, identidade 
funcional n° 57191404/2, cPf: 771.525.492-49, ocupante do cargo de 
técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação – 
Engenharia de Produção, lotada na diretoria de administração e finanças 
– daf, suprimento de fundos no valor de r$ 400,00 (Quatrocentos reais), 
o qual deverá observar as classificações orçamentárias abaixo:

Programa de trabalho fonte do recurso Natureza da despesa valor
48101.19.122.1297.8338 0101 339030 r$ 250,00
48101.19.122.1297.8338 0101 339036 r$ 150,00

ii – EstaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
10 (dez) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 10 (dez) dias subsequentes ao término do prazo es-
tabelecido para aplicação dos recursos, visando atender a sEctEt com 
despesas eventuais de pequenos vultos.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 21 de outubro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 867355
.

diÁria
.

Portaria 1.003 de 21 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1316684;
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora EdilaiNE cristiNa PaMPloNa MENEZEs, iden-
tidade funcional nº 55586180/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão 
de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação – Engenharia sani-
tária, lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológi-
ca – dEtEc, a viajar ao município de Uruará-Pa, no período de 22/10 a 
26/10/2022, a fim de Acompanhar aulas inaugurais dos cursos FIC (Eletri-
cista predial e eletricista industrial) no Município de Uruará-Pa do contrato 
Nº 13/202; e o servidor BENiGNo israEl QUEiroZ filGUEiras, identi-
dade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na 
diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá a servidora ao 
referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 21 de outubro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 867628
Portaria Nº 1.000 de 21 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1313259;
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor JosÉ PErEira E silva NEto, identidade funcional nº 
5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotada na diretoria de Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC; a viajar a Brasília-DF, nos dias 
23/10 a 26/10/2022, a fim de participar de reuniões com dirigentes do Minis-
tério da Educação (MEc) e fundo Nacional de desenvolvimento da Educação 
(fNdE), além de reuniões com parlamentares, para tratar sobre o Programa 
Nacional de acesso ao Ensino Médio e Emprego – ProNatEc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias ao servidor da dEtEc, 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 21 de outubro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 867361
Portaria Nº 1.001 de 21 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1313953;
r E s o l v E:
i – autorizar os Bolsistas do ProNatEc MarcEliNo da silva coElHo, 
cPf nº 587.862.282-34, taMisi Matos olivEira cPf nº 947.289.842-
49; e Maria BEatriZ MaNdElErt PadovaNi cPf nº 068.531.418-90, 

lotados na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DE-
TEC, a viajarem a Brasília-DF, nos dias 23/10 a 26/10/2022, a fim de 
participarem de reuniões com dirigentes do Ministério da Educação (MEc) 
e fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (fNdE), além de reuni-
ões com parlamentares, para tratar sobre o Programa Nacional de acesso 
ao Ensino Médio e Emprego – ProNatEc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias aos bolsistas da dEtEc, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 21 de outubro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 867363
Portaria Nº 1002 de 21 de oUtUBro 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1350832;
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor claUdio BarBosa sidÔNio, identidade funcional 
nº 57189572/1, ocupante do cargo de Professor ad1, lotado na secretaria 
de Educação – sEdUc/santarém, a viajar ao município de Prainha-Pa, no 
período de 02 a 06/12/2022, a fim de participar do Processo Seletivo 2023, 
conforme demanda do Programa forma Pará dessa sEctEt/Pa. o técnico 
ficará responsável por conceder uma entrevista na rádio local para divulgar 
o certame e representar a sEctEt/Pa no município durante o período.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 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 21 de outubro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 867403
Portaria Nº 998 de 21 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
 coNsidEraNdo o processo nº 2022/1348100;
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora Priscila carvalHo castro, identidade funcio-
nal nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete do 
secretário/ascoM; a viajar ao município de capanema/Pa, nos dias 20/10 
a 21/10/2022, a fim de acompanhar esta coordenação para cobertura jor-
nalística dos eventos das aulas inaugurais referentes aos editais 023/2022, 
e 025/2022, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diárias a 
servidora 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 21 de outubro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 867210

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
distrato de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - sEctEt - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
PartEs: sEctEt e alEX da costa ataÍdE.
fUNÇÃo: Bolsista – aPoio adMiNistrativo.
iNÍcio da Bolsa: 05/05/2022.
data do ENcErraMENto da Bolsa: 20/10/2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 867630
Portaria N º1004 de 21 de oUtUBro de 2022.
a sEcrEtária dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sUPE-
rior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, no uso de suas atribuições e com 
fundamento no decreto Governamental de 01 de abril de 2022, publicado 
na Edição do Diário Oficial do Estado de N° 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNsidEraNdo a lei federal n° 8.666 de 21/06/1993, que regulamenta 
o art. 37, inciso XXi, da constituição federal, instituem normas para lici-
tações e contratos da administração Pública e dâo outras providências, em 
seu artigo 58º o regime jurídico dos contratos administrativos intuído por 
esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa (...). 
Inciso III - fiscalizar lhes a execução.
coNsidEraNdo o decreto Estadual n° 870 de 04/10/2013, em seu artigo 
1º nos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos Órgãos 
e Entidades do Poder Executivo Estadual deverá ser desi9^da Um fiscal de 
contrato, convénio ou termo de cooperação a quem caberá supervisionar, 
fiscalizar e acompanhar a sua execução, bem como apresentar relatórios 
quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pela adminis-
tração contratante, concedente ou partícipe.
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rEsolvE:
art. 1º. designar a servidora MaÍra olivEira Maia, identidade funcio-
nal nº 57198041, ocupante do cargo de ocupante do cargo de Professora 
classe iii, lotada na secretaria de Estado de Educação – sEdUc, como 
fiscal; e o servidor GEdsoN tHiaGo do NasciMENto BorGEs, identida-
de funcional nº 5892682/2, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pú-
blica – ciências Econômicas, lotado na sEcad/ GaBiNEtE, como suplente; 
para realizarem o acompanhamento e fiscalização a execução do PROJETO 
GEstÃo dP EsPortE UNivErsitário No Estado do Pará: desenvolvi-
mento de um modelo integrado e inclusivo com foco na formação técnica e 
profissional esportiva; celebrado entre a Secretaria de Estado 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.Verificar se o contrato, convênio ou termo de cooperação atende as for-
malidades legais, especialmente no que refere à qualificação e identifica-
ção completa dos contratos, convenentes ou participes;
II.Verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e serviços ou a 
aquisição de materiais e equipamentos se desenvolvem de acordo com a 
respectiva ordem de serviço, nota de empenho e com o estabelecido no 
instrumento firmado.
iii.Prestar ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo 
de reajustamento de preços, quando previstos em normas próprias.
iv.dar ciência ao órgão/entidade contratante, concedente ou participe sobre:
a)ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades aos contrata-
dos, convenente ou participe; 
b)alterações necessária ao projeto e suas consequências no custo previsto;
v.atestar as conclusões das etapas ajustadas. 
vi. Prestar as informações necessárias sobre os andamentos das etapas 
ao setor do Órgão/Entidade ao qual o contrato, convênio ou termo de co-
operação esteja vinculado, para que sejam efetuadas as atualizações nos 
diversos sistemas corporativos utilizados pelo Estado;
VII.Verificar a articulação entre as etapas, de modo que os objetos sejam 
atendidos;
viii.remeter até o 5°(quinto) dia útil do bimestre subsequente, relatório 
de acompanhamento das obras ou serviços contratados ao setor do Órgão/
Entidade æ qual o contrato ou convênio esteja vinculado;
IX.Certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o recebimento de 
aquisições e equipamentos, mediante emissão de atestado de execução 
e termo circunstanciado, conforme o disposto no art.73, da lei n° 8.666, 
de 1993.
X. receber obras e serviços, no caso de contrato, podendo, caso necessá-
rio, solicitar o acompanhamento do setor responsável.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 21 de outubro de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs 
secretária de Estado

Protocolo: 867714
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

errata
.

errata
Portarias N° 158, 159, 160 e 161/2022 – dirad/FaPesPa, de 
20 de outubro de 2022.
Publicada no doE n° 35.158 de 21/10/2022, referente à diárias:
onde se lê: PErÍodo: 20/10/2022 a 23/10/2022.
Leia-se: PErÍodo: 20/11/2022 a 23/11/2022

Protocolo: 867521
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 001/2022
aUtoriZo, no uso das atribuições legais que me são conferidas, a rea-
lização da iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo N° 005/2022, referente ao 
processo n° 2022/1308303 – faPEsPa, favor da empresa coNsUltrE 
coNsUltoria E trEiNaMENto ltda, cNPJ n° 36.003.671/0001-53, si-
tuada na av. chanpagnat, 645, Ed. Palmares, sala – 502, Bairro: centro, 
cEP: 29.100-011, Munícipio: villa velha/Es, no valor de r$10.773,00 (dez 
mil, setecentos e setenta e três reais), referente à contratação descrita 
de acordo com o Parecer Jurídico n° 235/2022 – ProJUr/faPEsPa, e com 
base no inciso ii do art. 25, da lei n° 8.666/93.
data: Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
fUNdaÇÃo aMaNÔNia dE aMParo a EstUdos E PEsQUisas – faPEsPa
MarcEl NasciMENto BotElHo – dirEtor PrEsidENtE faPEsPa

Protocolo: 867659

..

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 005/2022
o dirEtor-PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE aMParo a EstUdos E PEs-
QUisas - faPEsPa, de acordo com as suas atribuições legais, ratifica a 
iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 005/2022, com fulcro no art. 25, inc. 
ii da lei nº 8.666/93, processo nº 2022/1308303, referente à contratação 
da empresa coNsUltrE coNsUltoria E trEiNaMENto ltda, cNPJ N° 
36.0003.671/0001-53 situada na av. chanpagnat, 645, Ed. Palmares, sala 
– 502, Bairro: centro, cEP: 29.100-011, Munícipio: villa velha/Es, no valor 
de r$10.773,00 (dez mil, setecentos e setenta e três reais).
data: Belém/Pa, 21 de outubro de 2022
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos E PEsQUisas – faPEsPa
MarcEl do NasciMENto BotElHo – dirEtor PrEsidENtE da faPEsPa

Protocolo: 867662
.

diÁria
.

Portaria N° 163/2022 – dirad/FaPesPa, de 21 de outubro de 2022.
o dirEtor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 074/2021 – GaBiNEtE/faPEsPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o memorando nº 37/2022 diPlaN-faPEsPa dE 18 de 
outubro de 2022
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1338092
r E s o l v E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: JaMil JorGE sassiM daHas
MatrÍcUla: 5940895/3
carGo: coordENador
traJEto: Belém-Pa/Brasília-df/ Belém-Pa
PErÍodo: 16/11/2022 a 18/11/2022
QUaNtidadE: 2 e 1/2 (duas e meia) diárias
oBJEtivo: Participação no curso Emenda constitucional
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPEsPa.
Belém (Pa), 21 de outubro de 2022.
JUraNdir sEBastiÃo tavarEs sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 867531

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 254/2022 – GaBiNete, 22 de outubro de 2022.
o dirEtor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos 
E PEsQUisas - faPEsPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rEsolvE:
conceder férias regulamentares ao servidor da fundação amazônia de am-
paro a Estudos e Pesquisas - faPEsPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período Aqui-
sitivo Gozo

57205217/4 PRISCILA PAZ BATISTA 01/07/2021 A 
30/06/2022

01/12/2022 A 
30/12/2022

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do dirEtor-Presidente, de 22 outubro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 867544
Portaria N° 252/2022 – GaBiNete, de 20 de outubro de 2022.
o dirEtor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos 
E PEsQUisas - faPEsPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rEsolvE:
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPEsPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo de 
GoZo

57190481/2 JUliaNa cardoso saldaNHa 01/01/2022 a 
31/12/2022

30/01/2023 a 
13/02/2023

5916895/1 aNdErsoN alBErto saldaNHa tavarEs 25/11/2021 a 
24/11/2022

02/01/2023 a 
31/01/2023

5946072/1 lUciaNE da silva vascoNcEllos 08/01/2022 a 
07/01/2023

08/01/2023 a 
06/02/2023
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5946490/1 JUraNdir sEBastiÃo taravEs sidriM 08/01/2022 a 
07/01/2023

08/01/2023 a 
06/02/2023

59182275/1 Marcia GislENE GoMEs PErEira 01/04/2020 a 
31/03/2021

10/01/2023 a 
08/02/2023

5916900/1 BENEdito dE JEsUs HENdErsoN Gordo 09/12/2021 a 
08/12/2022

02/01/2023 a 
31/01/2023

5930505/2 aNdrEi aNtoNY da cUNHa castro 10/05/2020 a 
09/05/2021

02/01/2023 a 
31/01/2023

5934736/2 aNNE KEllY saNcHEs lEMos 21/05/2021 a 
20/05/2022

02/01/2023 a 
16/01/2023

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do dirEtor-Presidente, em 20 de outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 867401
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 163/2022 – dirad/FaPesPa, de 21 de outubro de 2022.
o dirEtor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela Portaria nº 158/2020 – GaBiNEtE/faPEsPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1338092;
r E s o l v E:
tornar sem efeito a Portaria N° 162/2022 dirad/faPEsPa, publicada no 
d.o.E. n.º 35.158 de 21/10/2022, referente a diárias do servidor JaMil 
JorGE sassiM daHas, Matrícula nº. 5940895/3.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPEsPa.
Belém (Pa), 21 de outubro de 2022.
JUraNdir sEBastiÃo tavarEs sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 867524

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 625, de 20 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da silva corrEa, analista de 
telecom, matrícula 73404, 18/10/2022 a 18/10/2022, à Belém-Pa/
salinópolis/Belém-Pa, para atendimento a casa do Governador, Em 
salinópolis, tdesk: 2022026334, região rio caeté. ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 626, de 20 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarcEl saNtos caBral, analista de suporte, 
matrícula 73258, 18/10/2022 a 18/10/2022, à Belém-Pa/salinópolis/
Belém-Pa, para atendimento a casa do Governador, Em salinópolis, 
tdesk: 2022026334, região rio caeté. ordenador: Marcos aNtoNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 867376
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 442/2022-seeL, de 21 de oUtUBro de 2022.
o sEcrEtáro dE Estado dE EsPortE E laZEr, fundamentado pela lei 
nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de 
junho de 2006, publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, rEsolvE 
dEsiGNar a servidora rosEaNE GoMEs NEGrÃo, matrícula 5892432/1 
para responder pela Gerência de Material e Patrimônio desta secretaria, no 
período de 01 a 30 de novembro de 2022, durante o período de férias do 
seu titular. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 867708

Portaria Nº. 436/2022-seeL, de 21 de oUtUBro de 2022.
dEsiGNar os servidores lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo (Pregoeira), 
Nairá coiMBra Porto (equipe de apoio) e rosiaNE GoMEs NEGrÃo 
(equipe de apoio), para compor a comissão de licitação do Pregão Eletrô-
nico n° 18/2022, com o objetivo de contratação de empresa especializada 
no agenciamento de viagens aéreas, rodoviárias e fluviais, compreendendo 
os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens para 
secretaria de Estado de Esporte e lazer (sEEl), em demandas de projetos 
específicos de fomento ao esporte do estado do Pará.

Protocolo: 867704
..

errata
.

errata
Errata ao EXtrato do coNvÊNio N° 003/2021-sEEl Protocolo Nº 
Protocolo: 817363, PUBlicada No doE Nº No 34.966 dE 11 dE Maio dE 
2022. a QUal altEra.
oNde se LÊ:
“dotaÇÃo orÇaMENtária:
----
r$ 280.000,00 (trezentos mil reais).
Leia-se:
  “correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659
 fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 444041
ação: 275534
Pi: 22dfc333926
valor: r$ r$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).”
Belém, 21 dE oUtUBro 2022.
NivaN sEtUBal NoroNNHa
sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr

Protocolo: 867382

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 018/2021.
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 18/2021 QUe eNtre si ce-
LeBraM a seeL e a PreFeitUra MUNiciPaL de coLares/Pa.
PartÍciPEs:
sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr – sEEl, Pessoa Jurídica de 
direito Público intero, sediada em Belém, capital do Estado do Pará, na ro-
dovia augusto Montenegro, km 03, s/N (Prédio anexo ii dEtraN), Bairro 
Nova Marambaia, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 03.143.730/0001-30, neste 
ato, representada por NivaN sEtUBal NoroNHa, brasileiro, com cPf nº 
262.310.932-04, residente e domiciliado nesta capital.
PrEfEitUra MUNiciPal dE colarEs/Pa, pessoa jurídica de direito públi-
co, devidamente inscrita no cNPJ/Mf 05.835.939/0001-90, com sede na 
rua Justo chermont - centro, colares/Pa, cEP:68.758-00, representado 
pela sra. Maria lUciMar Barata, portadora do cPf nº 103.853.552-20, 
representante legal.
As partes supra identificadas ajustaram, na data de 09/12/2021, o Convê-
nio e, por este instrumento, celebram tErMo aditivo, em conformidade 
com as normas legais vigentes, no que couber, com a lei n° 8.666, e com 
o decreto 733/13 e com as disposições contidas nos autos do processo nº 
2021/1006387, mediante as seguintes cláusulas e condições:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
Prorrogar o prazo de vigência do termo de convênio no n° 18/2021 pelo perí-
odo de 120 (cento e vinte) dias, renovável, através de outros termos aditivos.
 cLÁUsULa seGUNda - da ratiFicaÇÃo
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo ori-
ginário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por 
seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém na 
presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.
Belém, 23 de maio de 2022.
NivaN sEtUBal NoroNHa
sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr – sEEl

Protocolo: 867402
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 440/2022-seeL, de 21 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, suprimento de fundos para a servidora Márcia dE MiraN-
da corrEa, matrícula nº 5523150/2, ocupante do cargo técnica em 
Gestão de Esporte, lotada nesta secretaria de Estado de Esporte e la-
zer, no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais), de funcional programática 
08101.27.812.1499.8321c, elemento de despesa 339030, para pagar o 
transporte de 02 k-1 olímpicos e 02 remos para o município de Portel ação 
prevista nas diretrizes do Projeto canoagem Pará, devendo tais recursos 
serem aplicados no prazo de 60 (sessenta dias) a partir da data da emissão 
da oB (ordem Bancária), e com 15 (quinze) dias após este, para prestação 
de contas. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 867700
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.

diÁria
.

Portaria Nº. 439/2022-seeL, de 21 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 5 e ½ (cinco e meia) diárias aos servidores Márcia dE Mi-
raNda corrÊa, matrícula n° 5523150/2, Maria cristiNa NUNEs Baia, 
matricula n° 57174286/2 e roBErto aNtÔNio soarEs rUffEil, ma-
trícula nº 5514622/3, com o objetivo de realizar a capacitação de ca-
noagem - módulo ii, no município de Portel - Pa, no período de 07/11 a 
12/11/2022.ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 867698
Portaria Nº. 437/2022-seeL, de 21 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias aos servidores lairsoN da 
cUNHa faro, matrícula n° 57190527/2 e MaX alBErto dE MoraEs Go-
MES, matrícula n° 5946179/1, com o objetivo de realizar fiscalização do 
termo de fomento n° 048/2022, no município de capanema/Pa, no pe-
ríodo de 21/10/2022 a 23/10/2022. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 867514
Portaria Nº. 438/2022-seeL, de 21 de oUtUBro de 2022.
coNcEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias aos rosE laNY fErNaNdEs 
costa, matrícula n° 57219060/2 e Elias soUZa liMa, matrícula nº 
2015331/1, com o objetivo de realizar fiscalização da etapa final do proje-
to iPE, no município de Marabá-itupiranga/Pa, no período de 22/10/2022 
a 26/10/2022. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 867512
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

Extrato do CONTRATO Nº 087/2022/TJPA // Partes: triBUNal dE 
JUstiÇa do Estado do Pará e a empresa KaristEN coMÉrcio E sEr-
viÇos MEcÂNicos E ElÉtricos ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
05.970.357/0001-16, com endereço na rua carlos Gonçalves de aguiar, 
nº 611, bairro Jardim Marilândia, cidade de vila velha, Estado do Espí-
rito santo, cep: 29112-075, telefone: (27) 3359-0378 / 99904-1175, 
e-mail: karisten@karisten.com.br// objeto do contrato: Manutenção pre-
ditiva, preventiva e corretiva permanente com fornecimento de peças de 
reposição para a subestação instalada no fórum da comarca de altamira, 
incluindo manutenção no sistema de aterramento e de proteção contra 
descargas atmosféricas (sPda) // origem: Pregão Eletrônico de nº. 061/
tJPa/2022// valor do contrato: r$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), 
o valor do contingenciamento de peças é de r$ 10.000,00 (dez Mil reais), 
totalizando o valor global estimado de r$ 94.000,00 (Noventa e quatro mil 
reais) // dotação orçamentária: Programa de trabalho: 02.061.1417.8644; 
fonte de recursos: 0118; Natureza da despesa: 339030 e 339039 // vi-
gência:  o prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, com 
início em 17 de outubro de 2022 e término em 17 de outubro de 2023, com 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, 
podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, na forma da lei.// 
data da assinatura: 17/10/2022 // foro: Belém/Pa // representante do 
contratante:  andrey diego da silva albuquerque – secretário de admi-
nistração, em exercício // ordenador responsável:  Miguel lucivaldo alves 
santos – secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 865819
..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 066/2022 - 
o triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará –tJPa, neste ato 
representado por sua secretária de administração, dEBora MoraEs 
GoMEs, designada pela Portaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro 
de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 de fevereiro de 2021, 
no uso de suas atribuições, resolve homologar em favor da empresa 
ocEaNo sErviÇos dE coNstrUÇÃo civil EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. 03.536.995/0001-06 com endereço na rua Primeiro de Janeiro, 
nº 1564, bairro: centro, cEP: 68.371-075, cidade de altamira, Estado do 
Pará, E-mail: oceano.constru@gmail.com, telefone: (91) 99155-8375, a 
dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, v da lei n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, para construção de muro de arrimo de peso 
e cortina atirantada com serviços complementares no fórum da comarca 
de Medicilândia/Pa, conforme consta no processo Pa-Pro-2022/01950. 
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022// responsável pela assinatura: dÉBora 
MoraEs GoMEs - secretária de administração.

Protocolo: 867522
.

coNVÊNio
.

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº. 030/2022-TJPA// 
Partes: triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará e a PrEfEitUra 
MUNiciPal dE BENEvidEs, inscrita no cNPJ nº. 05.058.466/0001-61 // 
objeto: cooperação técnica entre os partícipes, a cessão de servidores 
para a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das 
atividades necessárias à modernização da Justiça no Município. //vigência: 
o presente acordo terá vigência de 03 (três) anos contados da data de sua 
assinatura, podendo ser alterado ou renovado caso haja interesse dos par-
tícipes, em conformidade ao art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. // foro: Be-
lém/Pa // data da assinatura: 20/10/2022//. responsável pela assinatura: 
célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do tJ/Pa. 

Protocolo: 867325

.

.

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Ses-
são Ordinária de 16 de agosto de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 63.527
(Processo tc/004853/2021)
assunto: PEdido dE rEscisÃo do acÓrdÃo Nº 58.819, de 02.05.2019.
recorrente: rosYMarY NEvEs tEiXEira, diretora Geral à época do de-
partamento de trânsito do Estado do Pará
impedimento: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 178 do ritcE/Pa)
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 80 da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1.conhecer do Pedido de rescisão interposto pela sra. rosYMarY NE-
vEs tEiXEira, Ex-diretora Geral do departamento de trânsito do Estado 
do Pará, dando-lhe provimento parcial, para reformar o acórdão recor-
rido, a fim de excluir do item 1 do dispositivo do Acórdão no 58.819, de 
02/05/2019, a condenação da recorrente em devolução solidária e ao pa-
gamento da respectiva multa de 10% sobre o débito, mantendo-se a de-
cisão em seus demais termos, inclusive quanto à multa pela não emissão 
do laudo conclusivo (item 3 daquele dispositivo), a qual mantenho no valor 
em que fixada (R$ 969,27), conforme fundamentos;
2.dar ciência da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Pará, 
para conhecimento do novo entendimento desta corte de contas em rela-
ção à recorrente, firmado nestes autos, caso o MPE já tenha sido informado 
acerca da decisão proferida no acórdão nº 58.819, de 02/05/2019.
acÓrdÃo N.º 63.559
(Processo tc/504987/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio saGri n.º 226/2008.
responsável/interessado: raiMUNdo dE fraNÇa e associaÇÃo dE MiNi 
E PEQUENos ProdUtorEs rUrais da colÔNia ProvidÊNcia-alta 
florEsta i, ii e iii
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 62 e parágrafo único do art. 82 e nos arts. 
82 e 83, inciso vii, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1- Julgar irregulares as contas e condenar o sr. raiMUNdo dE fraNÇa 
(cPf nº 779.605.562-53), ex-Presidente da associação de Mini e Pequenos 
Produtores rurais da colônia Providência–alta floresta i, ii e iii, à devo-
lução aos cofres públicos estaduais o valor de r$ 43.880,00 (quarenta e 
três mil, oitocentos e oitenta reais), atualizado a partir de 26/12/2008, 
acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento;
2-aplicar-lhe as multas de r$ 1.156,31 (um mil, cento e cinquenta e seis 
reais e trinta e um centavos), pelo dano causado ao erário e r$1.156,31 
(Hum mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), pelo des-
cumprimento de prazos estabelecidos no regimento interno;
3-Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para que ado-
te as providências cabíveis a espécie.
os valores deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias, conta-
dos da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obedecendo 
para o recolhimento das multas aplicadas como dispõe a lei Estadual nº 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iv, e 3º da resolução tcE nº 17.492/2008.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito e das cominações de multas, em 
caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 
3º, da constituição federal.
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acÓrdÃo Nº 63.560
(Processo tc/513605/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEPaQ nº 006/2009.
responsável/interessado: toNi alBErto filtEr e siNdicato rUral dE 
saNtarÉM
advogado: dr. rafaEl PriaNtE scHUBEr, oaB/Pa 15.341
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, e nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “d”, c/c o art. 62 e parágrafo único do art. 82, e no art. 
83, incisos iii e viii da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1-Julgar irregulares as contas e condenar solidariamente o sr. toNi alBErto 
filtEr (cPf: 494.530.760-15), e o siNdicato rUral dE saNtarÉM (cNPJ 
04.540.761/0001-97), à devolução aos cofres públicos estaduais o valor de 
r$-20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido e acrescido de juros de 
mora a partir de 18/12/2007, até a data do efetivo recolhimento;
2- aplicar ao sr. toNi alBErto filtEr as multas de r$ 1.001,03 (um mil 
e um reais e três centavos), pelo débito apontado e r$ 1.001,03 (um mil e 
um reais e três centavos), pela instauração da toma de contas;
3- Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, após o trânsito 
em julgado da decisão, para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.
os valores supracitados deverão ser recolhidos, no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obede-
cendo para pagamento das multas aplicadas como dispõe a lei Estadual n°. 
7.086/2008, c/c os arts. 2°, iv, e 3° da resolução n°. 17.492/2008/tcE.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente da imputação do débito e da cominação de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3°, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.561
(Processo tc/513773/2013)
assunto:  tomada de contas referente ao convênio ParatUr nº. 004/2008 
e termo aditivo.
responsável/interessado:  roselito soares da silva e PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE itaitUBa.
advogado: dr. MailtoN MarcElo silva fErrEira, oaB/Pa nº 9206
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, inciso 
iii, alíneas “a”, “b” e “d”, c/c o art. 62 e parágrafo único do art. 82, e nos arts. 
82 e 83, incisos ii e vii, da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas e condenar o sr. rosElito soarEs da sil-
VA, Prefeito à época do município de Itaituba (CPF nº 299.518.601−68), à 
devolução aos cofres públicos estaduais da importância de r$150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), atualizada a partir de 30/07/2008 e acresci-
da de juros até a data de seu efetivo recolhimento;
2) aplicar-lhe as multas de r$1.156,31 (um mil, cento e cinquenta e seis 
reais e trinta e um centavos) pelo débito apontado, r$1.156,31 (um mil, 
cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) pela grave infração à 
norma legal e r$1.156,31 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta 
e um centavos) pela omissão no dever de prestar contas.
3) Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para que 
adote as providências cabíveis a espécie.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obede-
cendo para pagamento das multas aplicadas o disposto na lei Estadual nº 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iv e 3º da resolução tcE nº 17.492/2008.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida liquida e certa decorrente do débito imputado e das cominações de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3º da constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.562
(Processo tc/521252/2020)
assunto:  Petição constitucional formulada pelo sr. sidNEY MorEira dE 
soUZa, Ex-Prefeito do Município de Bom Jesus do tocantins, contra o 
acÓrdÃo nº 55.948, de 04.08.2016, prolatado nos autos do recurso de 
reconsideração do convênio 019/2008.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
5º, inciso XXXiv, alínea “a”, da constituição federal, julgar improcedente a 
Petição constitucional apresentada pelo sr. sidNEY MorEira dE soUZa, 
Prefeito à época do Município de Bom Jesus do tocantins, tornar sem efeito 
os termos da resolução nº 19.221/2020 e restabelecer, na integra, a 
decisão consubstanciada no acÓrdÃo tcE/Pa n° 55.948/2016.
acÓrdÃo Nº. 63.563
(Processo tc/507399/2010)
assunto: Prestação de contas da PolÍcia Militar do Estado do Pará, 
referente ao exercício financeiro de 2009.
responsáves/interessados:  lUiZ cláUdio rUffEil rodriGUEs e Espólio 
de lUiZ dário da silva.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso, i, c/c o art. 60 e art. 56, inciso iii, alínea “b”, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1 - Julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. lUiZ cláUdio rUffEil 
rodriGUEs, (período de 01/01 a 14/01/2009), dando-lhe plena quitação;
2- Julgar irregulares as contas de responsabilidade do espólio do sr. lUiZ 
dário da silva (cPf ***.603.702-**), período de 15/01 a 31/12/2009, 
no valor de r$-405.505.919,94 (quatrocentos e cinco milhões, quinhentos 
e cinco mil, novecentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), 
sem devolução de valores.

acÓrdÃo Nº. 63.564
(Processo tc/010753/2022)
assunto: rEcUrso - EMBarGos dE dEclaraÇÃo
Embargante: Estado do Pará
advogados: faBÍola caroliNa olivEira dE soUZa – oaB/MG nº 189.172
decisão Embargada: resolução nº 19.375/2022, de 5/5/2022
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, inciso 
XX, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, conhecer, dar pro-
vimento e atribuir efeitos infringentes ao recurso de Embargos de declaração 
interposto pela Procuradoria Geral do Estado do Pará, para revogar a decisão 
formalizada na resolução tcE/Pa nº 19.375/2022 que sustou os efeitos do 
Pregão Eletrônico nº 5/2021 da secretaria de Estado de Educação – sEdUc e 
a suspensão da execução do contrato decorrente do mesmo.
acÓrdÃo N.º 63.565
(Processo tc/519180/2015)
assunto:  tomada de contas referente ao convênio sEdoP n.º 008/2014.
responsável/interessado: fraNciEllY dos saNtos saNtos e associa-
ÇÃo aGrÍcola, coMUNitária, BENEficENtE E dEsPortiva
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da sra. fraN-
ciEllY dos saNtos saNtos (cPf: ***.923.372-**), Presidente à época 
da Associação Agrícola, Comunitária, Beneficente e Desportiva, no valor de 
r$-50.000,00 (cinquenta mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.566
(Processo tc/523757/2017)
assunto:  tomada de contas referente ao convênio sEdoP n.º 006/2014.
responsável/interessado: fraNciEllY dos saNtos saNtos e associa-
ÇÃo aGrÍcola, coMUNitária, BENEficENtE dEsPortiva sÃo PaUlo
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da sra. fraN-
ciEllY dos saNtos saNtos (cPf: ***.923.372-**), Presidente à época 
da Associação Agrícola, Comunitária, Beneficente Desportiva São Paulo, no 
valor de r$-50.000,00 (cinquenta mil reais).
acÓrdÃo Nº 63.567
(Processo tc/508559/2015)
assunto: tomada de contas - convênio sEdoP nº 002/2006
responsáveis: raiMUNdo NoNato rivas PiNHEiro e siNdicato dos 
sErvidorEs PÚBlicos da PolÍcia civil do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1.Julgar irregulares as contas de responsabilidade do sr. raiMUNdo No-
Nato rivas PiNHEiro (cPf n°: ***.069.592-**), Ex-Gestor do sindicato 
dos servidores Públicos da Polícia civil do Estado do Pará, no valor de 
r$50.000,00(cinquenta mil reais), sem devolução de valores.
2.determinar à sEdoP para que não repasse recursos ao sindicato conve-
nente ou qualquer outro.
acÓrdÃo N.º 63.568
(Processo tc/511640/2016)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEPof n.º 105/2014 e termo aditivo.
responsável/interessado: tEodoro PaNtoJa da rocHa e PrEfEitUra 
MUNiciPal dE MoJU
advogados: sÂMia HaMoY GUErrEiro, oaB/Pa 20.176
 ElaNo lUiZ QUEiroZ PiNHEiro, oaB/Pa Nº 10. 826
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade sr. dEodoro PaNtoJa da 
rocHa, Prefeito à época do município de Moju, no valor de r$ 133.000,00 
(cento e trinta e três mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.569
(Processo tc/507052/2016)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio saGri nº 009/2014.
responsável/interessado: fErNaNdo HEltoN da silva e siNdicato 
dos traBalHadorEs E traBalHadoras rUrais dE QUatiPUrU
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. fErNaNdo HEltoN 
da silva, Presidente à época do sindicato dos trabalhadores e traba-
lhadoras rurais de Quatipuru, no valor de r$-200.000,00 (duzentos mil, 
reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.570
Processo tc/508338/2014)
assunto: Prestação de Contas da Centro de Perícias Científicas Renato Cha-
ves, relativa ao Exercício de 2013.
responsável: orlando salgado Gouvêa.
advogada: dra. PolliaNa lEtÍcia dE soUZa airEs, oaB/Pa 20592
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 



70  diário oficial Nº 35.160 Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

inciso ii, c/c art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1.Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. or-
laNdo salGado GoUvÊa (***.140.822**), ex-diretor Geral do centro 
de Perícias Científicas Renato Chaves, referente ao exercício de 2013, no 
valor de r$ 143.271.934,71 (cento e quarenta e três milhões, duzentos 
e setenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e um 
centavos);
2.Recomendar ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para que: 
2.1Mantenha, durante toda a vigência dos contratos por ele celebrados, fiscal 
formalmente designado através de PORTARIA publicada no Diário Oficial do 
Estado e devidamente juntada ao processo de contratação; 2.2instrua os 
processos de aquisição de bens e contratação de serviços com a justificativa 
dos quantitativos requisitados, por meio de documentos hábeis a demonstrar 
o seu adequado dimensionamento; 2.3 instrua seus processos administrativos 
de alteração contratual com toda a documentação exigida pelo ordenamento 
jurídico e necessária à comprovação da legalidade e legitimidade do 
aditamento; 2.4Proceda à realização do atesto de despesas, por servidor 
designado, com manifestação, data, identificação (nome, matrícula e cargo) 
bem como assinatura legível do mesmo, visando atender a determinação do 
artigo 63, 8 2º, iii, da lei federal nº 4.320/1964; 2.5 observe todas as 
exigências constitucionais e infraconstitucionais pertinentes à comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista dos fornecedores, visando demonstrar a 
situação regular da contratada perante a administração Pública para os atos 
de pagamento, em cumprimento ao disposto na constituição federal, art. 
195, 8 3º, e da lei federal nº 8.666/1993, art. 27 c/c art. 55, Xiii; 2.6 
oriente as empresas fornecedoras de produtos/serviços quanto à emissão de 
recibos, visando à comprovação, pela administração, do efetivo pagamento 
pelo recebimento do material ou execução do serviço, em cumprimento à 
legislação federal, especialmente a lei nº 8.666/93, em seu art. 73, il, $1º 
e lei nº 4.320/1964, em seu art. 63, 8 2º, ill bem como o código civil, em 
seu art. 320.
acÓrdÃo Nº. 63.571
(Processo tc/509814/2017)
assunto: recurso de reconsideração.
recorrente: Ministério Público de contas do Estado do Pará.
recorrido: acÓrdÃo nº. 55.890 de 07.07.2016.
advogada: dra. GaBriEla JordÃo dUartE costa, oaB/sP 273825
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs.
impedimento: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira (art. 
178, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
1.º, inciso XX do ato 63, de 17/12/2012 - ritcE-Pa, conhecer o recurso de 
reconsideração interposto pelo Ministério Público de contas do Estado do 
Pará e, no mérito, reformar o dispositivo do acÓrdÃo n.º 55.890/2016, 
para julgar regulares com ressalva as contas sob responsabilidade do sr. 
Jorge rafael Barbosa almeida (cPf: ***.887.572-**) e da fundação Jari, 
referentes ao convênio n.º 038/2010, no valor de r$ 194.340,00 (cento e 
noventa e quatro mil, trezentos e quarenta reais), sem aplicação de multa.
acÓrdÃo Nº. 63.572
(Processo tc/505163/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEcUlt nº 110/2010
responsável/interessado: Maria ENilZa loBato alvEs e a fUNdaÇÃo 
dE cUltUra, dEsPorto E tUrisMo do MUNicÍPio dE MUaNá
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso ii, c/c o 
art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares com 
ressalva as contas de responsabilidade do sra. Maria ENilZa loBato alvEs 
(cPf: ***.239.352**) no valor de r$-8.000,00 (oito mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.573
(Processo tc/513730/2013)
assunto: tomada de contas referente ao convênio sEcUlt nº 181/2009
responsável: Pe. vicENtE lottE caBral e associaÇÃo MoviMENto 
coMUNitário cristo rEi
advogado: aNtÔNio rodriGUEs dos saNtos – oaB/Pa 7.695
relator: conselheiro: fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Pe. 
vicENtE lottE caBral, presidente à época da associação Movimento 
comunitário cristo rei (cPf nº ***.401.959-**), no valor de r$4.000,00 
(quatro mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.574
(Processo tc/515270/2013)
  assunto: tomada de contas referente ao convênio fcPtN nº 035/2009.
responsável/interessado: cEliNo alvEs rodriGUEs e associaÇÃo 
carNavalEsca cacarEco
advogada: darci dE MacÊdo E silva – oaB/Pa 3257
relator: conselheiro: fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso 
i, c/c o art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade do sr. cEliNo alvEs rodriGUEs, 
presidente à época da associação carnavalesca cacareco, no valor total de 
r$35.000,00 (trinta e cinco mil reais); dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº 63.575
(Processo tc/511803/2013)
assunto: Prestação contas referente ao convênio sEdUc nº 373/2009.
responsável/interessado: raiMUNdo carlos dE Morais saNtos e 
coNsElHo Escolar da Escola EstadUal dE ENsiNo fUNdaMENtal 

GoNÇalo fErrEira
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa.
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira, (art. 
191, §3º do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “b” da lei complementar n°. 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar irregulares as contas de responsabilidade do sr. raiMUN-
do carlos dE Morais saNtos (cPf: ***.120.852-**), ex-coordenador 
do conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino fundamental Gonçalo 
ferreira, no valor de r$ 17.740,00 (dezessete mil e setecentos e quarenta 
reais), sem devolução de valores.
acÓrdÃo N.º 63.576
(Processo tc/535460/2013)
assunto: tomada de contas Especial relativa ao convênio sEdUc nº. 477/2008
responsável/interessado: PaUlo sÉrGio torrEs vascoNcElos e coN-
sElHo Escolar da Escola EstadUal dE 1º GraU coroNEl sarMENto
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizadora da decisão:  conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o 
sr. PaUlo sÉrGio torrEs vascoNcElos (cPf: 229.075.212-68), ex-
coordenador do conselho Escolar da Escola de 1º Grau coronel sarmento, 
à devolução aos cofres públicos estaduais da quantia de r$ 2.210,74 (dois 
mil, duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos),  devidamente atua-
lizado, a contar de 22/12/2008 e acrescida de juros até a data de seu efeti-
vo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo N.º 63.577
(Processo tc/535380/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEdUc nº. 347/2008
responsável/interessado: carlos Evaldo dos saNtos silva e coN-
sElHo Escolar da Escola dE ENsiNo dE 1º e 2º GraUs do oUtEiro
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c o art. 62, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o sr. 
carlos Evaldo dos saNtos silva (cPf: 576.696.002-68), ex-coorde-
nador do conselho Escolar da Escola Estadual de 1º e 2º Graus do outeiro, 
à devolução aos cofres públicos estaduais da quantia de r$ 10.980,00 
(dez mil, novecentos e oitenta reais), devidamente atualizada, a contar de 
26/11/2008  e acrescida de juros até a data de seu efetivo recolhimento, 
que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.578
(Processo tc/507528/2014)
assunto:  tomada de contas referente ao convênio cBMPa nº 002/2007
responsável/interessado:  rENaN loPEs soUto e PrEfEitUra MUNici-
Pal dE áGUa aZUl do NortE
advogado:  adriaNo BorGEs da costa NEto – oaB/Pa nº 23.406
Proposta de decisão vencida: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador do acÓrdÃo: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira 
(art.191, § 2°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
por maioria, e nos termos do voto divergente do conselheiro lUÍs da 
cUNHa tEiXEira, com fundamento no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61, 
da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares 
com ressalva as contas de responsabilidade do sr. rENaN loPEs soUto 
(cPf:***.209.282-**), Ex-Prefeito Municipal de água azul do Norte, no 
valor de r$-30.000,00 (trinta mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.579
(Processo tc/531844/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEdUc nº. 141/2008 e 
termos aditivos
responsável/interessado:  GEraldo iriNEU PastaNa dE olivEira e 
PrEfEitUra MUNiciPal dE BEltErra
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “a” e “d”, c/c o art. 62, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o sr. 
GEraldo iriNEU PastaNa dE olivEira cPf: 301.732.562-87, ex-Pre-
feito do Município de Belterra, à devolução aos cofres públicos estaduais 
do valor de r$30.000,00 (trinta mil reais), quantia esta que deverá ser 
corrigida a partir das datas abaixo indicadas e acrescidas de juros até o seu 
efetivo recolhimento, perfazendo o valor total até a data deste julgamento 
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de r$166.126,42 (cento e sessenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e 
quarenta e dois centavos), que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal. 

data inicial Valor principal (r$) Valor corrigido até a data 
16/08/2022 (r$)

04.07.2008 9.517,80 53.438,78
01.12.2008 11.897,28 65.455,68
01.12.2008 8.584,92 47.231,96

total 30.000,00 166.126,42

acÓrdÃo N.º 63.580
(Processo tc/521793/2013)
assunto:  Prestação de contas do convênio sEdUc nº n° 903/2009 e termos aditivos.
responsável/interessado: EliZaBEtH cristiNa tavarEs raiol e coN-
sElHo Escolar da Escola EstadUal dE ENsiNo fUNdaMENtal E MÉ-
dio ProfEssor saNtaNa MarQUEs.
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE castro riBEi-
ro (art. 191, § 3º do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.° 81, de 
26 de abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsa-
bilidade da sra. EliZaBEtH cristiNa tavarEs raiol, coordenadora, à 
época, do  conselho  Escolar da Escola Estadual de Ensino fundamental e 
Médio Professor santana Marques (cPf nº ***.500.702-**), no valor de 
r$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos reais).
acÓrdÃo Nº. 63.581
(Processo tc/504025/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEtEr nº. 08/2011.
responsável/interessado:  cezar Pereira Mota e associação Paraense de 
Qualificação Profissional.
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento no 
art. 56, inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 62 e parágrafo único do art. 82 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares e condenar 
solidariamente, o sr. cezar Pereira Mota e (cPf. nº. 588.054.512-15) e a as-
sociação Paraense de Qualificação Profissional (CNPJ: 09.615.271/0001-26), 
a devolução aos cofres públicos estaduais da importância de r$ 92.845,00 
(noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) atualizado conforme 
tabela abaixo, perfazendo o total corrigido até a data deste julgamento de 
r$166.126,42 (cento e sessenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e qua-
renta e dois centavos), acrescidos de juros até a data de seu efetivo recolhi-
mento que deverá ocorrer no prazo de trinta (30) dias contados da publicação 
desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da constituição federal.

data inicial Valor principal Valor corrigido
até a data 16/08/2022

21.10.2011 46.422,50 179.359,31

16.03.2012 46.422,50 152.161,08

total 92.845,00 166.126,42

acÓrdÃo N.º 63.582
(Processo tc/512238/2013)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio sEdUc n.º 55/2009.
responsável/interessado: aNa cEcÍlia dE alMEida alMEida e coNsE-
lHo Escolar da Escola EM rEGiME coNvÊNio Nossa sENHora dE 
fátiMa ii.
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 62 e parágrafo único do 
art. 82, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irre-
gulares as contas e condenar a sra. aNa cEcÍlia dE alMEida laMEira 
(cPf n. 124.730.652-68), coordenadora à época do conselho Escolar r. c. 
Nossa senhora de fátima ii, à devolução aos cofres públicos estaduais o 
valor de r$ 24.320,00 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais), 
devidamente atualizado a partir de 12/02/2009 e acrescido de juros até a 
data de seu efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente da imputação de débito, em caso de 
não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da 
constituição federal.

acÓrdÃo N.º 63.583
(Processo tc/509052/2008)
assunto:  tomada de contas Especial relativa ao convênio sEtEPs n.º 
005/2008 e termos aditivos.
responsável/interessado: roBErt doUGlas saMPaio loPEs e orGaNi-
ZaÇÃo da sociEdadE civil dE iNtErEssE PÚBlico Pará social
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art.191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c art. 62 da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012:
1.Julgar irregulares as contas e responsabilizar solidariamente o sr. ro-
BErt doUGlas saMPaio loPEs, ex-Presidente (cPf: 399.676.542-87), 
e a orGaNiZaÇÃo da sociEdadE civil dE iNtErEssE PÚBlico Pará 
social, cNPJ: 04.797.735/0001-49, à devolução aos cofres públicos esta-
duais da quantia de r$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigida 
a partir de 01.01.2006 e acrescida de juros até a data de seu efetivo re-
colhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
2.Encaminhar cópia desta decisão ao tribunal de contas da União - tcU, 
em virtude do convênio envolver a aplicação de recursos de origem federal.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.584
(Processo tc/506916/2013)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEas nº 03/2011.
responsáveis/interessados: Espólio do sr. BrUNo sEcHi /GEorGiNa NE-
GrÃo Kalif cordEiro e MoviMENto da rEPÚBlica dE EMaÚs
advogada: KariME f. MoUta – oaB/Pa Nº 20.499
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (§ 3º do 
art. 91 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares com ressalva, as contas de responsabilidade 
dos srs. BrUNo sEcHi (cPf nº ***.450.562-**) e GEorGiNa NEGrÃo 
Kalif cordEiro (cPf nº ***.575.902-**), Presidentes à época do Mo-
vimento da república de Emaús, no valor de r$- 311.309,00 (trezentos e 
onze mil e trezentos e nove reais).
acÓrdÃo Nº. 63.585
(Processo tc/012819/2021)
assunto: rEcUrso - aGravo rEGiMENtal.
agravante:  araÚJo aBrEU ENGENHaria s/a
decisão recorrida: contra decisão que indeferiu a concessão de medida 
cautelar nos autos da representação tc/009438/2021
Proposta de decisão : conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, § 3º do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão  do relator, com funda-
mento no art. 1º, inciso XX da lei complementar nº 081, de 26 de abril 
de 2012, conhecer do agravo regimental interposto pela Empresa araÚJo 
aBrEU ENGENHaria s/a e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo 
inalterado a decisão prolatada nos autos do Processo de representação 
tc/009438/2021, que indeferiu a concessão de medida cautelar para sus-
pender o pregão eletrônico nº 111/2020 realizado pela fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna.
resoLUÇÃo Nº. 19.435
(Processo tc/513286/2015)
assunto:  tomada de contas relativa ao convênio sEdoP nº 015/2005 e 
termos aditivos
responsável/interessado: rosElito soarEs da silva e PrEfEitUra 
MUNiciPal dE itaitUBa
advogado: EMaNUEl PiNHEiro cHavEs – oaB/Pa nº 11.607
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
rEsolvEM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimidade, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 179, 
§ 3º, incisos i e ii, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, determinar 
a reabertura da instrução processual, para que a secretaria de controle 
Externo e o Ministério Público de contas se manifestem na forma e prazo 
regimental, sobre a documentação ora apresentada.
o tribunal Pleno do tribunal de contas do Estado do Pará, em sessão ordi-
nária de 23 de agosto de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 63.586
(Processo tc/515134/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEPof n.º 436/2006.
responsável/interessado: dUcioMar GoMEs da costa e PrEfEitUra 
MUNiciPal dE BElÉM
advogados: Dra. CECÍLIA BRASIL NASSAR BLAGITZ, OAB/PA 15.168−B
 dr. sáBato GiovaNNi MEGalE rossEtti, oaB/Pa n.º 2.774
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. dU-
cioMar GoMEs da costa (cPf: ***654.272-**) ex-prefeito do municí-
pio de Belém, no valor de r$860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais).
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acÓrdÃo N.º 63.587
(Processo tc/516283/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio adEPara n.º 002/2010.
responsável/interessado: EUclidEs alvEs dE olivEira soUZa e asso-
ciaÇÃo coMErcial, iNdUstrial E aGroPEcUária dE Eldorado dos 
caraJás.
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 83, incisos i e vii, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012:
1-Julgar irregulares as contas de responsabilidade do sr. EUclidEs alvEs 
dE olivEira soUZa (cPf nº ***.679.921-**), ex-Presidente da associa-
ção comercial, industrial e agropecuária de Eldorado dos carajás, no valor 
de r$30.000,00 (trinta mil reais), sem devolução de valores.
2- aplicar-lhe as multas de r$ 1.156,31 (um mil, cento e cinquenta e seis 
reais e trinta e um centavos), pela irregularidade das contas e r$1.156,31 
(Hum mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), pelo 
descumprimento do prazo para encaminhamento das contas, a serem re-
colhidas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão 
no Diário Oficial do Estado, obedecendo para o recolhimento das multas 
aplicadas o disposto na lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iv, e 
3º da resolução tcE nº 17.492/2008.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente da cominação de multas, em caso de 
não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.588
(Processo tc/516341/2013)
assunto: tomada de contas referente ao convênio adEPará nº 009/2011,
responsável/interessado: afif al JaWaBri e o siNdicato rUral dE rEdENÇÃo
advogada: dra. lEila dE NaZarE GUEdEs acciolY raMos, oaB/Pa 5.813
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. afif al 
JaWaBri, (cPf***035.912**) Presidente à época do sindicato rural de 
redenção, no valor de r$-50.000.00 (cinquenta mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.589
(Processo tc/505629/2013)
assunto: Prestação de contas do triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios, 
relativa ao exercício financeiro de 2012.
responsável/interessado: JosÉ carlos araÚJo
advogado: fErNaNdo Brasil MoNtEiro filHo – oaB/Pa nº 17.317
relator: conselheiro: ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012:
i- Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. JosÉ 
carlos araÚJo (cPf nº ***.011.132-**), ex-Presidente do tribunal de 
Contas dos Municípios, relativa ao exercício financeiro de 2012, no valor 
de r$ 147.516.692,23 (cento e quarenta e sete milhões, quinhentos e 
dezesseis mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos).
ii- Que o tribunal de contas dos Municípios do Pará tenha ciência das 
seguintes recomendações elencadas pela secretaria de controle Externo 
desta corte de contas:
a) Que o controle interno do órgão atue efetivamente, analisando a inte-
gralidade dos processos que geram despesas ao Órgão, sempre apontan-
do em seus relatórios as falhas identificadas, objetivando salvaguardar o 
responsável pelas contas junto ao tcM quanto à legalidade, legitimidade 
e economicidade da execução da despesa, das responsabilidades decor-
rentes da ilegal ou incorreta aplicação dos valores se assim vier ocorrer;
b) Que seja efetuado eficaz sobre as documentações que compõem a ins-
trução processual, bem como no que diz respeito aos certames licitatórios, 
de forma que sua apresentação demonstre fidedignidade e legitimidade 
nos procedimentos adotados;
c) Que seja observado o Princípio do Planejamento da Gestão para que 
se consiga evitar, dentro da possibilidade administrativa, as contratações 
diretas por meio de dispensa, entendendo que a regra para execução de 
despesa com recursos públicos é por meio de licitação;
d) Que os autos de todos os processos de despesa sejam instruídos com 
parecer emitido pela assessoria Jurídica e controle interno;e) Que os seus 
processos de contratação e pagamento sejam instruídos, quando couber, 
com propostas de cotação de preços, em observância ao princípio da eco-
nomicidade, tendo em vista a escolha da proposta mais vantajosa, com 
intuito de não restringir a competitividade no certame licitatório;
acÓrdÃo Nº 63.590
(Processo tc/518269/2017)
assunto:  Prestação de contas da orGaNiZaÇÃo social PrÓ-saÚdE – 
associaÇÃo BENEficENtE dE assistÊNcia social E HosPitalar – 
HosPital rEGioNal PÚBlico da traNsaMaZÔNica, referente ao exer-
cício financeiro de 2016
responsável: doM EUrico dos saNtos vEloso
advogados:  alEXsaNdra aZEvEdo do foJo, oaB/sP nº 155.577 e ra-
faEl fraNcisco lorENZiNi adUrNEs diNiZ, oaB/sP nº 146.964
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso 
iii, alíneas “b” e “d” da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1- Julgar irregulares as contas e condenar o sr. doM EUrico dos saNtos 
vEloso (cPf: 019.244.196-53), ex-Presidente da organização social Pró-

Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Hos-
pital regional Público da transamazônica, à devolução aos cofres públicos 
estaduais da quantia de r$-4.434.582,81 (quatro milhões, quatrocentos e 
trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centa-
vos), devidamente corrigida a partir de 31.12.2016 conforme tabela abaixo 
e acrescida de juros até a data de seu efetivo recolhimento, perfazendo o 
total corrigido de r$7.996.225,73 (sete milhões, novecentos e noventa e 
seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos);
2 - aplicar-lhe multa no valor de r$799.622,57 (setecentos e noventa 
e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), 
correspondente a 10% sobre o débito apontado, a ser recolhida na forma 
como dispõe a lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts.2º, iv e 3º da re-
solução nº 17.492/2008/tcE;
3 - recomendar à organização social Pró-saúde – Hospital regional da 
transamazônica que:
3.1 - realize os registros contábeis de acordo com os preceitos legais, art. 
180 da lei n° 6.404/76;
3.2 - Elabore um manual de qualidade e um plano de cargos, salários e 
benefícios para seus empregados, a fim de atender ao disposto no inciso 
vii, do art. 4°, da lei Estadual n° 5.980/96;
3.3 - se abstenha de realizar termos aditivos com inclusão de novos servi-
ços ao contrato primitivo;
3.4 - Não realize pagamentos sem a devida comprovação dos serviços 
prestados;
3.5 - Oriente seus prestadores de serviços quanto à emissão das notas fis-
cais, identificando o período de competência, a quantidade e detalhamento 
todos os serviços prestados;
3.6 - instrua seus processos de realização de despesa com cotação de pre-
ços e/ou justificativa da escolha do fornecedor, conforme o caso, de modo a 
garantir que os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade 
sejam respeitados; e
3.7 - realize tempestivamente os recolhimentos dos tributos retidos inci-
dentes sobre os pagamentos dos contratos de prestação de serviços.
os valores supracitados deverão ser recolhidos, no prazo de trinta (30) 
dias contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito e das multas cominadas, em 
caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 
3°, da constituição federal.

data inicial Valor principal Valor corrigido até a data 
23/08/2022

31.12.2016 4.434.582,81 7.996.225,73

total 4.434.582,81 7.996.225,73

acÓrdÃo Nº. 63.591
(Processo tc/522906/2012)
assunto: Prestação de contas do convênio sEdUrB nº 007/2008
responsável/interessado: JosÉ davi Passos e PrEfEitUra MUNiciPal 
dE XiNGUara
advogados: Jairo Marcos PErEira – oaB/Pa nº 21.825
PollYaNNa fErNaNda Mota dE QUEiroZ BENEvidEs – oaB/Pa nº 16.107
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. 
JosÉ davi Passos (cPf:***.071.502-**), Prefeito Municipal de Xinguara 
à época, no valor de r$-802.298,68 (oitocentos e dois mil, duzentos e 
noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).
acÓrdÃo Nº. 63.592
(Processo tc/525352/2011)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEPof, nº 290/2010.
responsável/interessado:  HÉlio lEitE da silva e PrEfEitUra MUNici-
Pal dE castaNHal
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. HÉlio 
lEitE da silva (cPf ***.687.082-**), ex-Prefeito municipal de castanhal 
no valor de r$-432.472,49 (quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos 
e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos).
acÓrdÃo Nº. 63.593
(Processo tc/536349/2013)
assunto: EMBarGos dE dEclaraÇÃo.
Embargante: PaUlo liBErtE JasPEr – Ex-Prefeito do Município de tailândia.
advogados: GErcioNE MorEira saBBá – oaB-Pa 21.321.
lUcas MartiNs salEs - oaB/Pa nº 15.580
Decisão Embargada: ACÓRDÃO nº 52.600, de 03/10/2013.
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira.
impedimento: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs 
(art. 178, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato 63, de 17.12.2012 do ritcE-Pa, conhecer dos Embargos 
de declaração opostos pelo sr. PaUlo liBErtE JasPEr, prefeito à época do 
Município de tailândia porém, negar-lhe provimento, mantendo a decisão 
do acÓrdÃo 52.600, de 03.10.2013, em todos os seus termos.
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acÓrdÃo N.º 63.594
(Processo tc/510980/2015)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEdUrB n.º 022/2004 e 
termos aditivos.
responsável/interessado: tHoMas adalBErt MitscHEiN e NÚclEo dE 
aÇÃo Para o dEsENvolviMENto sUstENtávEl
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b”, “c” e “d”, c/c art. 62 e parágrafo único do art. 82, 
da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012,  julgar irregulares 
as contas e responsabilizar solidariamente o sr. tHoMas adalBErt Mits-
cHEiN, ex-Presidente (cPf: 144.890.582-68), e o NÚclEo dE aÇÃo Para 
o dEsENvolviMENto sUstENtávEl (cNPJ: 00.715.264/0001-21), à de-
volução aos cofres públicos estaduais da quantia de r$90.000,00 (noventa 
mil reais), devidamente corrigida a partir de 12.04.2005 e acrescida de 
juros até a data de seu efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial 
do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 63.595
(Processo tc/528850/2011)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEsPa n.º 15/2008 e 
termos aditivos.
responsável/interessado:  sr. vicENtE dE PaUla PEdrosa da silva e 
PrEfEitUra MUNiciPal dE iGaraPÉ-aÇU.
advogado: dr. Nelson luiz diniz da conceição – oaB/Pa nº 7.885
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. vi-
cENtE dE PaUla PEdrosa da silva (cPf. n.º ***. 002.001-**), ex-pre-
feito do município de igarapé-açu, no valor de r$-250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais);
2) recomendar ao Município de igarapé-açu que, nos convênios dora-
vante firmados com o Estado do Pará, observe o disposto no Decreto n. 
733/2013, no que concerne à necessidade de efetuar os pagamentos das 
despesas por meio de ordens bancárias e/ou cheques nominais e individu-
alizados por credor.
acÓrdÃo N.º 63.596
(Processo tc/512295/2017)
assunto: rEcUrso dE rEcoNsidEraÇÃo
recorrente: liBEraliNo riBEiro dE alMEida NEto, ex-Prefeito do Mu-
nicípio de vitória do Xingu.
advogado: MaNUEl carlos Garcia GoNÇalvEs, oaB/Pa nº 6.492
decisão recorrida: acÓrdÃo n.º 56.416, de 16.02.2017.
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
1º, inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012 do ritcE-Pa, conhecer do recurso 
de reconsideração interposto pelo sr. liBEraliNo riBEiro dE alMEida 
NEto, ex-Prefeito do Município de vitória do Xingu e, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se na íntegra a decisão consubstanciada no 
acÓrdÃo tcE/Pa nº 56.416/2017.
acÓrdÃo Nº. 63.597
(Processo tc/511730/2016)
assunto: Pedido de rescisão.
recorrente: sr. adécimo Gomes dos santos, Ex-Prefeito Municipal de itupiranga.
advogado: WalMir HUGo PoNtEs dos saNtos JUNior, oaB/Pa nº. 15.317.
recorrido: acÓrdÃo nº. 51.891 de 26.03.2013
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 1.º, 
inciso XX do ato 63, de 17/12/2012 - ritcE-Pa:
1-conhecer do Pedido de rescisão, e, no mérito, dar-lhe provimento 
parcial, alterando o dispositivo do acÓrdÃo n.º 51.891/2013, para reduzir 
o valor a ser devolvido de r$ 61.297,72 (sessenta e um mil, duzentos e 
noventa e sete reais e setenta e dois centavos) para r$ 30.185,57 (trinta 
mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
2-determinar a adequação da multa aplicada pelo dano ao erário, pelo que 
redefine-se de R$ 3.064,88 (três mil, sessenta e quatro reais e oitenta e 
oito centavos) – valor inicial – para o patamar de r$ 1.000,00 (um mil 
reais), em consequência da redução do valor glosado e  manter os demais 
termos do acÓrdÃo n.º 51.891/2013.
acÓrdÃo Nº. 63.598
(Processo tc/501868/2019)
assunto: Pedido de rescisão.
recorrente: sr. Paulo fernando Macieira Peixoto, Ex-Prefeito Municipal de 
soure.
advogado: NElsoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo - oaB/Pa 7.885
recorrido: acÓrdÃo nº. 56.248 de 01.12.2016
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
1.º, inciso XX do ato 63, de 17/12/2012 - ritcE-Pa, conhecer do Pedido de 
Rescisão para, no mérito, deferir parcial o pedido, a fim de excluir a glosa 
anteriormente atribuída ao requerente, mantendo os demais termos do 
acÓrdÃo n.º 32.603/2002.

acÓrdÃo N.º 63.599
(Processo tc/515939/2013)
assunto: tomada de contas do convênio fcPtN n.º 016/2010
responsável/interessado: GiovaNi lEMos dE aNdradE e associaÇÃo 
coMErcial E iNdUstrial dE JacUNdá
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. 
GiovaNi lEMos dE aNdradE (cPf: ***.878.269-**), ex-Presidente da 
associação comercial e industrial de Jacundá, no valor de r$-12.000,00 
(doze mil reais).
acÓrdÃo Nº. 63.600
(Processo tc/500801/2012)
assunto: Prestação de contas do convênio sEsPa nº 027/2010.
responsável/interessado: valBEtaNio BarBosa MilHoMEM e PrEfEitU-
ra MUNiciPal dE BaNNacH.
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. valBEtaNio BarBo-
sa MilHoMEM, prefeito à época do Município de Bannach, no valor de r$ 
262.889,92 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e noventa e dois centavos).
acÓrdÃo N.º 63.601
(Processo tc/506118/2009)
assunto: Prestação de contas da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra 
referente ao exercício financeiro de 2008.
responsável: EdilsoN MoUra da silva
relator vencido: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
formalizador do acÓrdÃo:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, § 2º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos do voto divergente do conselheiro ciPriaNo saBi-
No dE olivEira JUNior, com fundamento no art. 56, inciso i, c/c o art. 
60 da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. EdilsoN MoU-
ra da silva, secretário de Estado de cultura, à época, no valor de 
r$70.680.811,23 (setenta milhões, seiscentos e oitenta mil, oitocentos e 
onze reais e vinte e três centavos), e dar-lhe plena quitação;
2) recomendar à secretaria de Estado de cultura, que adeque a estrutura 
do controle interno do órgão para possibilitar o desenvolvimento de suas 
funções de forma satisfatória, condizente com sua missão constitucional.
acÓrdÃo N.º 63.602
(Processo tc/513671/2013)
assunto: tomada de contas referente ao convênio sEcUlt nº. 133/2009.
responsável/interessado: sr. JosÉ roBErto cHavEs PaEs e associa-
ÇÃo GrUPo HoMossEXUal do Pará.
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do sr. 
JosÉ roBErto cHavEs PaEs (cPf: ***.836.811-**), ex-Presidente da 
associaÇÃo GrUPo HoMossEXUal do Pará, no valor de r$5.000,00 
(cinco mil reais).
acÓrdÃo N.º 63.603
(Processo tc/504604/2013)
assunto: tomada de contas referente ao convênio sEcUlt nº. 162/2010.
responsável/interessado: sr. fraNcisco dE caNiNdÉ GUiMarÃEs PiMENtEl 
e associaÇÃo das PEsQUisas sistEMáticas cUltUrais iNtEGradas.
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares as contas de responsabilidade do sr. fraNcisco dE 
CANINDÉ GUIMARÃES PIMENTEL (CPF nº ***.188.802−**), Presidente à 
época da associação das Pesquisas sistemáticas culturais integradas, no 
valor de r$5.000,00 (cinco mil reais), sem devolução de valor.
acÓrdÃo Nº. 63.604
(Processo tc/506763/2016)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio sEPof nº. 042/2012.
responsável/interessado:  sra. aNtÔNia diaNa Mota dE olivEira e MU-
NicÍPio dE caPitÃo PoÇo.
advogado: dr. sáBato GiovaNNi MEGalE rossEtti – oaB/Pa n.º 2.774
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fernando de castro ribeiro (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da sra. 
aNtÔNia diaNa Mota dE olivEira, ex-prefeita do Município de capitão 
Poço, no valor de r$-500.000,00 (quinhentos mil reais), dando-lhe plena 
quitação.
acÓrdÃo N.º 63.605
(Processo tc/518418/2017)
assunto: rEcUrso dE rEcoNsidEraÇÃo
recorrente: sr. denimar rodrigues - ex-Prefeito Municipal de são félix do Xingu
decisão recorrida: acÓrdÃo n.º 56.665, de 25-04-2017.
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advogado: lUiZ sÉrGio PiNHEiro filHo - oaB/Pa 12.948
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, § 3º, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta da decisão do relator, com 
fundamento no art. 1.º, inciso XX do ato 63 de 17 de dezembro de 2012 
do ritcE-Pa, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração 
interposto, para reformar o acÓrdÃo n. 56.665, de 25.4.2017, no sentido 
de julgar regulares as contas do convênio seduc nº. 157/2007, com fulcro 
no art. 56, inciso i, da lei complementar n. 81/2012 (lei orgânica deste 
tribunal de contas), bem como afastar a aplicação das multas impostas 
ao senhor denimar rodrigues, pela intempestividade e irregularidade das 
contas, mantendo-se os demais termos da decisão atacada.
acÓrdÃo N.º 63.606
(Processo tc/506058/2012)
assunto: Prestação de contas da fUNdaÇÃo cUrro vElHo referente ao 
exercício financeiro de 2011.
responsável: Hilda QUiNGosta BaGaNHa
diNa Maria cÉsar dE olivEira
advogada: isadora aricia olivEira dos saNtos – oaB/Pa nº 22.981
Proposta de decisão vencida em Parte: conselheiro substituto JUlival 
silva rocHa
formalizador do acÓrdÃo: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto divergente do conselheiro fErNaNdo dE 
castro riBEiro, com fundamento no artigo 56, inciso i e ii, c/c com os 
arts. 60 e 61 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares as contas de responsabilidade da Srª HILDA QUINGOS-
ta BaGaNHa, (período de 01/01/2011 a 14/03/2011), dando-lhe plena 
quitação;
2) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Srª 
diNa Maria cEsar dE olivEira (cPf: ***.785.712-**), período de 
(15/03/2011 a 31/12/2011);
3) recomendar à fundação curro velho que implemente ações de aprimo-
ramento dos controles administrativos da entidade, possibilitando perma-
nente e tempestiva verificação dos documentos encaminhados nas presta-
ções de contas, observando a ocorrência das falhas que podem conduzir ao 
descumprimento das normas legais e regulamentares ou à inobservância 
dos princípios de administração pública.
acÓrdÃo N.º 63.607
(Processo tc/507464/2013)
assunto:  Prestação de contas da fUNdaÇÃo cUrro vElHo referente ao 
exercício financeiro de 2012.
responsável/interessado: diNa Maria cEsar dE olivEira
advogada: isadora arÍcia olivEira dos saNtos – oaB/Pa nº 22.981
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art.191, 
§ 3º do ritcE)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012:
i) Julgar regulares com ressalvas as contas de responsabilidade da sra. 
diNa Maria cÉsar dE olivEira (cPf nº ***785.712-**) superintenden-
te à época da FUNDAÇÃO CURRO VELHO, referente ao exercício financeiro 
de 2012, no valor de r$ 13.222.909,22 (treze milhões, duzentos e vinte 
dois mil, novecentos e nove reais e vinte e dois centavos);
ii) recomendar à fundação curro velho que implemente ações de aprimo-
ramento dos controles administrativos da entidade, possibilitando perma-
nente e tempestiva verificação dos documentos encaminhados nas presta-
ções de contas, observando a ocorrência das falhas que podem conduzir ao 
descumprimento das normas legais e regulamentares ou à inobservância 
dos princípios de administração pública.
acÓrdÃo N.º 63.608
(Processo tc/000354/2022)
assunto: rEcUrso dE rEcoNsidEraÇÃo
recorrente: sra.: ana Bernadeth Quaresma de araújo - ex-coordenadora 
do conselho Escolar da Escola Estadual de 1º e 2º Grau artur Porto
decisão recorrida: acÓrdÃo n.º 62.170, de 20-10-2021.
advogada: iasMiM KYMBErli soUsa dE Mira - oaB/Pa 27.817
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta da decisão da relatora, com 
fundamento no art. 1.º, inciso XX do ato 63 de 17 de dezembro de 2012 do 
ritcE-Pa, conhecer do recurso de reconsideração e dar provimento para, 
afastar a aplicação da multa regimental cabível, uma vez que fulminada 
pela prescrição intercorrente, mantendo-se na íntegra os demais termos 
consubstanciados no acÓrdÃo mencionado.
acÓrdÃo N.º 63.609
(Processo tc/509539/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio sEdUc nº. 34/2010
responsável/interessado: raiMUNdo rEis BarBosa riBEiro e PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE cUrUá
Proposta de decisão: conselheira substituta MilENE dias da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 56, inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 62 e parágrafo único do art. 

82, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1.Julgar irregulares as contas e condenar o sr. raiMUNdo rEis BarBosa 
riBEiro (cPf: 109.737.372-04), ex-Prefeito do município de cUrUá à de-
volução aos cofres públicos estaduais da quantia de r$-29.301,95 (vinte 
e nove mil trezentos e um reais e noventa e cinco centavos), devidamente 
atualizada, a partir das datas abaixo indicadas e acrescida de juros até a 
data de seu efetivo recolhimento, perfazendo o total corrigido até a data 
deste julgamento de r$132.959,68 (cento e trinta e dois mil, novecentos 
e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos);
2.Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para adoção 
das medidas que julgar pertinentes.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado;
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da constituição federal. 

data dos repasses Valor principal Valor corrigido até
a data 23/08/2022

19.05.2010 7.326,95 33.717,46

03.08.2010 7.325,00 33.330,33

16.09.2010 7.325,00 33.112,51

18.11.2010 7.325,00 32.799,38

total 29.301,95 132.959,68

acÓrdÃo N.º 63.610
(Processo tc/506363/2010)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio sEdUc nº 707/2009 
e termo aditivo
responsável/interessado: aUriNEtE aNdrÉ da silva e coNsElHo Es-
colar da E. E. E. f. aÇaitEUa – caPitÃo PoÇo
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE 
soUZa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da sra. aUriNEtE 
aNdrÉ da silva, coordenadora à época do conselho Escolar da E. E. E. 
f. açaiteua – capitão Poço, no valor total de r$ 1.000,00 (um mil reais), 
dando-lhe plena quitação.

Protocolo: 865787
ato Nº 85
(Processo nº tc 017085/2022)
altera o regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará (ato 
n. 63/2012) conforme lei Estadual nº 9.709 de 20 de setembro de 2022 e 
dá outras providências.
o triBUNal dE coNtas do Estado do Pará (tcE/Pa), no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais;
coNsidEraNdo o poder regulamentar que lhe é conferido pelo art. 3º 
da lei complementar Estadual nº 81/2012, lei orgânica do tribunal de 
contas do Estado do Pará (lotcE), que autoriza a expedição de atos e 
instruções normativas sobre matéria de sua atribuição e organização dos 
processos que lhes devam ser submetidos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 100 da lotcE, que autoriza ao tcE/Pa 
alterar o seu regimento interno;
coNsidEraNdo a entrada em vigor da lei Estadual nº 9.709 em 20 de 
setembro de 2022;
CONSIDERANDO finalmente a manifestação da presidência, conforme 
consta da ata da sessão ordinária nº 5.856, desta data,
rEsolvE promulgar unanimemente o seguinte ato:
art. 1º. os incisos i, ii e iv do art. 19 do regimento interno do tribunal 
de contas do Estado do Pará (ato n. 63/2012) passam a vigorar com a 
seguinte redação:
“art. 19 ....................
i – Escola de contas; (Nr)
ii - comissão de sistematização e consolidação de Jurisprudência; (Nr)
......
iv – comissão para o aperfeiçoamento de Mecanismos para o desenvolvi-
mento do controle Externo. (Nr)”
art. 2º. ficam acrescidos ao regimento interno do tribunal de contas do 
Estado do Pará (ato n. 63/2012) os capítulos Xiii e Xiv do título ii e os 
arts. 40-a e 40-B, nos seguintes termos:
“caPÍtULo Xiii
coMissÃo de sisteMatiZaÇÃo e coNsoLidaÇÃo de JUrisPrUdÊNcia
art. 40-a. a comissão de sistematização e consolidação de Jurisprudência 
será organizada, estruturada e com atribuições fixadas por ato normativo 
do tribunal. (ac)”



diário oficial Nº 35.160  75Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

“caPÍtULo XiV
coMissÃo Para o aPerFeiÇoaMeNto de MecaNisMos Para o 
deseNVoLViMeNto do coNtroLe eXterNo
art. 40-B. a comissão para o aperfeiçoamento de Mecanismos para o de-
senvolvimento do controle Externo será organizada, estruturada e com 
atribuições fixadas por ato normativo do Tribunal. (AC)”
art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em sessão ordinária de 20 de ou-
tubro de 2022.
ato Nº 86
(Processo nº 018073/2022)
altera o regimento interno do tribunal de contas do Estado do Pará (ato n. 
63/2012) fixando dia da semana para início e término da sessão ordinária 
por meio eletrônico denominada Plenário virtual e dá outras providências.
o triBUNal dE coNtas do Estado do Pará (tcE/Pa), no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais;
coNsidEraNdo o poder regulamentar que lhe é conferido pelo art. 3º 
da lei complementar Estadual nº 81/2012, lei orgânica do tribunal de 
contas do Estado do Pará (lotcE), que autoriza a expedição de atos e 
instruções normativas sobre matéria de sua atribuição e organização dos 
processos que lhes devam ser submetidos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 100 da lotcE, que autoriza ao tcE/Pa 
alterar o seu regimento interno;
coNsidEraNdo os objetivos estratégicos desta corte que visam dar ce-
leridade à tramitação e à apreciação dos processos finalísticos de com-
petência deste tribunal, e promover a racionalização e padronização dos 
procedimentos em geral;
coNsidEraNdo discussão e deliberação acerca da implementação do Ple-
nário virtual nesta corte de contas na reunião administrativa de 13 de 
outubro de 2022;
CONSIDERANDO finalmente a manifestação da presidência, conforme 
consta da ata da sessão ordinária nº 5.856, desta data,
rEsolvE promulgar unanimemente o seguinte ato:
art. 1º. o caput do art. 165-B do regimento interno do tribunal de con-
tas do Estado do Pará (ato n. 63/2012) passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“art. 165-B. as sessões do Plenário virtual serão previamente organizadas 
pela secretaria Geral, sob a supervisão da Presidência e realizadas sema-
nalmente, sempre que houver processos a elas destinados, com início às 
12 (doze) horas da segunda-feira e com término às 12 (doze) horas da 
sexta-feira, abertas e encerradas automaticamente pelos meios de tecno-
logia da informação, ficando nesse período os processos disponíveis para 
apreciação e julgamento. Nr”
art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em sessão ordinária de 20 de ou-
tubro de 2022.

Protocolo: 867185
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
De ordem da Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Cons.ª 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor WALTER DA 
silva oEiras (cPf: ***.881.832-**), Presidente da associação à época, 
na pessoa de seu advogado dr. HaMiltoN fraNcisco dE assis GUEdEs 
– oaB 3.110, de que no dia 25.10.2022, às 08h30min, será julgado o Pro-
cesso nº 502794/2014, que trata de representação, em face do convênio 
sEoP com a associaÇÃo dos ProdUtorEs aGrÍcolas da froNtEira, 
tendo como relator o Exmo. cons.º luis da cunha teixeira.
informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 2º e 3º do regi-
mento interno do tcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá produzir sustentação 
oral, de forma presencial, por ocasião da realização do referido julgamento.
Para produção de sustentação oral por videoconferência, o(a) interessa-
do(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, deverá preen-
cher o formulário “requerimento de sustentação oral” disponibilizado no 
Portal do tcE-Pa, no endereço abaixo e observar as disposições contidas § 
5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para orientações, ligar (91) 98165-4014 ou (91) 98419-9625.
Belém, 21 de outubro de 2022.
JosE tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
De ordem da Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Cons.ª 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor SULIVAN FER-
rEira saNta BrÍGida (cPf: ***.057.692-**), Presidente do instituto à 
época, de que no dia 25.10.2022, às 08h30min, será julgado o Processo 
nº 515145/2013, que trata de tomada de contas instaurada no iNstitUto 
PÓlis, referente ao convênio fcPtN nº 019/2009, tendo como relator o 
Exmo. cons.º fernando de castro ribeiro.
informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 2º e 3º do regi-
mento interno do tcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá produzir sustentação 
oral, de forma presencial, por ocasião da realização do referido julgamento.
Para produção de sustentação oral por videoconferência, o(a) interessa-
do(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, deverá preen-
cher o formulário “requerimento de sustentação oral” disponibilizado no 
Portal do tcE-Pa, no endereço abaixo e observar as disposições contidas § 
5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para orientações, ligar (91) 98165-4014 ou (91) 98419-9625.
Belém, 21 de outubro de 2022.
JosE tUffi saliM JUNior
secretário-Geral

Protocolo: 867264

..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 059/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rEsolvE:
art. 1º designar a servidora ana rosa Bassalo crispino, matrícula nº 999321 
e, no seu impedimento, a servidora lúcia Helena lima costa, matrícula 
200125, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 22/2022-MPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a empresa 
Porto seguro companhia de seguros Gerais (cNPJ 61.198.164/0001-60), 
tendo como objeto a contratação de seguro para os 02 (dois) veículos ofi-
ciais do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
v – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
vii- sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtas

Protocolo: 867140

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 24/2022 – MPc/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação nº 07/2022/MPc-Pa
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Banco do Brasil s/a (cNPJ 00.000.000/0001-91)
objeto do contrato: prestação de serviços, de pagamento de vencimentos, 
salários, proventos, aposentadorias, bolsa-estágio, pensões, diárias e si-
milares, dos servidores do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
vigência: 20/10/2022 a 20/10/2023
valor Estimado do contrato: r$ 6.220,80 (seis mil, duzentos e vinte reais 
e oitenta centavos).
Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza de despesa: 33.90.39.00
fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 20/10/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 867406
eXtrato de coNtrato
N° do contrato: 22/2022 – MPc/Pa
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 09/2022/MPc/Pa
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Porto seguro companhia de seguros Gerais (cNPJ 
61.198.164/0001-60)
Objeto do Contrato: contratação de seguro para os 02 (dois) veículos ofi-
ciais do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
vigência: 20/10/2022 a 20/10/2023
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valor Estimado do contrato: r$ 3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais)
Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte de recurso/ origem do recurso Estadual: 0101000000
foro: Belém/Pará.
data da assinatura: 20/10/2022
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de 
contas

Protocolo: 867137

.

.

diÁria
.

Portaria N° 491/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1269803;
rEsolvE:
art. 1º conceder ao Procurador de contas stEPHENsoN olivEira victEr, 
para fins de participação no evento “VIII ENCONTRO NACIONAL DOS 
triBUNais dE coNtas”, a ser realizado de 16 a 18/11/2022, de forma 
presencial, no rio de Janeiro - rJ, 3,5 (três e meia) diárias, ao período 
de afastamento deferido, de 15 a 18/11/2022, na forma da resolução nº 
19/2016 – MPc/Pa – colégio e da Portaria n° 484/2022/MPc/Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PatricK BEZErra MEsQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 867430
Resolução nº 23/2022 – MPC/PA – Conselho
dispõe sobre a autorização para afastamento do Procurador-Geral de con-
tas para participação em evento.
o conselho superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo a solicitação do Procurador-Geral de contas, Patrick Be-
zerra Mesquita, para participar do evento “i coNGrEsso iNtErNacioNal 
dE dirEito fiNaNcEiro E cidadaNia”, a ser realizado no período de 3 a 
4 de novembro de 2022, em Belo Horizonte - MG (PaE n. 2022/1329015);
coNsidEraNdo os termos do art. 17, vi, do regimento interno do MPc/
Pa aprovado pela resolução nº 01/2020 – MPc/Pa – colégio, bem como do 
art. 4º, § 2º, da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio;
coNsidEraNdo os critérios previstos no art. 2º da Portaria nº 
484/2022/MPc/Pa;
rEsolvE:
art. 1º. autorizar a viagem do Procurador-Geral de contas, Patrick Bezerra 
Mesquita, para participar do “i coNGrEsso iNtErNacioNal dE dirEito 
fiNaNcEiro E cidadaNia”, a ser realizado no período de 3 a 4 de novem-
bro de 2022, em Belo Horizonte - MG.
art. 2º. conceder-lhe 03 e ½ (três e meia) diárias, correspondentes ao 
período de afastamento necessário, compreendido entre os dias 2 a 5 de 
novembro de 2022, na forma da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio 
e da Portaria nº 484/2022/MPc/Pa.
art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 20 de outubro de 2022.
stEPHENsoN olivEira victEr
sUBProcUrador-GEral dE coNtas
Membro Nato
dEÍla BarBosa Maia
corrEGEdora-GEral
Membro Nato
staNlEY Botti fErNaNdEs
ProcUrador dE coNtas
Membro Eleito

Protocolo: 867231
Portaria N° 490/2022/MPc/Pa
o secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNsidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1298783;
rEsolvE:
art. 1º conceder à servidora rosaNa GaBriEllE MaGNo GoNÇalvEs, 
matrícula: 200237, para participar no evento “i congresso de comunicação 
digital para o setor Público”, a ser realizado nos dias 9 a 11/11/2022, de 
forma presencial, na cidade de Porto alegre/rs, 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondentes ao período de afastamento deferido, de 09 a 11/11/2022, 
na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio e da Portaria n° 
484/2022/MPc/Pa.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
caio aNdErsoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 867290
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
Processo adMiNistratiVo - Pae Nº 2021/417822 - MPc/Pa.
ÓrGÃo GErENciador: triBUNal dE JUstiÇa do Estado dE PErNaMBUco
ProcEsso adMiNistrativo sEi Nº 00034265-18.2021.8.17.8017
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 177/2021-cPl/osEata dE rEGistro dE PrE-

Ços Nº 008/2022-cPl/osE – itens 2, 3 e 6.
o MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.054.978/0001-50, estabelecido a av. Nazaré nº. 
766, Nazaré, cEP. 66.035-170, neste ato representado por Patrick Bezer-
ra Mesquita, Procurador-Geral de contas, nomeado pelo decreto de 13 
de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.830, de 
14 de janeiro de 2022, em conformidade com o que dispõe o artigo 15 
da lei federal 8.666/1993, o decreto federal n° 7.892/2013, o decreto 
Estadual nº 991/2020 e demais alterações; tendo em vista a necessidade 
de conferir maior celeridade ao processo e obter vantagem econômica ao 
erário, bem como o que consta nos autos do processo nº 2021/417822-
MPc/Pa, especialmente por meio do ofício nº 1819795 – diretoria Geral, 
de 18/10/2022 do tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (sEQ 41 
do processo 2021/417822 – MPc/Pa), que autoriza a adesão do MPc/Pa à 
ata de registro de Preços nº 008/2022-cPl/osE, na condição de órgão não 
participante, e no documento expedido em 03/10/2022 (sEQ. 39 do pro-
cesso 2021/417822 – MPC/PA), em que o fornecedor beneficiário da referi-
da arP, formaliza sua anuência quanto à adesão deste Parquet de contas,
rEsolvE aderir, na condição de órgão não participante, à ata de registro 
de Preços Nº 008/2022-cPl/osE, oriunda do Pregão Eletrônico 177/2021-
cPl/osE – Processo administrativo sEi nº 00034265-18.2021.8.17.8017, 
promovida pelo tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos seguin-
tes termos:
1 – Número da ata de registro de Preços: 008/2022-cPl/osE;
2 – vigência da arP 008/2022-cPl/osE: 10/03/2022 a 10/03/2023;
3 – Órgão Gerenciador: tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco;
4 – Órgão aderente: Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/Pa;
5 – Empresa Fornecedora Beneficiária/CNPJ: LANLINK SOLUÇÕES E CO-
MErcialiZaÇÃo EM iNforMática s/a, cNPJ nº 19.877.285/0002-52.
6 – Endereço da Empresa Fornecedora Beneficiária: SHN Quadra 02, nº 
87, Bloco F, Sala 1003, Edifício Executive Office Tower, Bairro: Asa Norte, 
Brasília – df - cEP 70.702-906.
7 – representante legal da empresa/cPf-Mf: alexandre Mota albuquerque 
/ cPf-Mf: 261.138.723-00.
8 – objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimen-
to de licenças de uso das ferramentas de colaboração em nuvem Micro-
soft Office 365 (Correio Eletrônico, Pacote de Software Office, Calendário, 
agenda, armazenamento e gerenciamento de arquivos e Pastas, software 
de vídeo conferência, software de transmissão de vídeo ao vivo (lives), 
chat corporativo, segurança e suporte técnico), além do fornecimento 
do serviço de implantação da migração dos serviços e dados on‐premise 
para a nuvem (conforme Quadro de Necessidades, que constitui o anexo i 
deste termo de adesão).
9 – dotação orçamentária: Programa de trabalho: 01.032.1493.8752.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.40.00; fonte de recurso/ origem do recurso 
Estadual: 0101000000.
10 – valor total estimado (36 meses): r$ 589.240,10 (Quinzentos e oiten-
ta e nove mil, duzentos e quarenta reais e dez centavos).
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtas
MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ
QUadro de Necessidades
 

 ata de reGistro de PreÇos N° 008/2022-cPL/ose

iteM descriÇÃo PerÍ-
odo UNid Qtd

VaLor
UNitÁ-
rio

VaLor
totaL

2

licenças Microsoft 
Office 365 E3.

PartNumber - aaa-
10842

3 anos licen-
ças 100 r$  90,72 r$ 326.592,00

3

licenças Microsoft 
Office
365 E1.

PartNumber - t6a-
00024

3 anos licen-
ças 150 r$  32,88 r$ 177.552,00

6 serviço de suporte 
técnico Especializado 1 ano Um 

serv 730 r$ 116,57 r$ 85.096,10

total  r$  589.240,10 

Protocolo: 867312
Portaria N° 489/2022/MPc/Pa
a corregedora-Geral do Ministério Público de contas do Estado, no uso 
das atribuições delegadas pela Portaria nº 423/2022/MPc/Pa, de 
24/08/2022,
coNsidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1321992;
rEsolvE:
art. 1º coNcEdEr à servidora caroliNa MartiNs victEr, matrícula 
200135, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
tecnologia da informação, exercendo o cargo em comissão de chefe de 
Gabinete, Progressão funcional por antiguidade para o Nível 6, referência 
E, da tabela referencial de vencimentos deste Ministério Público de con-
tas, a contar de outubro/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2022.
dEÍla BarBosa Maia
corrEGEdora-GEral dE coNtas

Protocolo: 867174



diário oficial Nº 35.160  77Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Núm. do Contrato: 177/2022-MP/PA
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 041/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
NortE tElEcoMUNicaÇÕEs sErviÇos dE iNtErNEt ltda.
objeto: Prestação, pela coNtratada, de serviço de acesso à internet para 
a Promotoria de Justiça de Moju/Pa.
data da assinatura: 21/10/2022.
vigência: 25/10/2022 a 25/10/2023.
valor global: r$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758; Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém, capital do Estado do Pará.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 867515

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do Contrato: 107/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e EMPrEsa toriNo iNfor-
Mática ltda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Acréscimo ao subitem 3.2, no Item 
01 e no Item 03 da Planilha de Especificação do Material, constante da 
cláusula terceira do contrato, 131 (cento e trinta e um) dEsKtoPs coM 
GaBiNEtE tiPo MiNi coM 2 MoNitorEs WidEscrEEN dE 21” oU sUPE-
rior e 37 (trinta e sete) MoNitorEs dE 21” WidEscrEEN, conforme o 
disposto no art. 65, i, b e §1º da lei nº 8.666/1993, e cláusula décima, 
item 10.1., do contrato nº 107/2022. fica assim acrescido ao valor global 
do contrato original o montante de r$ 965.910,12 (novecentos e sessenta 
e cinco mil, novecentos e dez reais e doze centavos) referente ao acrés-
cimo de 131 (cento e trinta e um) dEsKtoPs coM GaBiNEtE tiPo MiNi 
coM 2 MoNitorEs WidEscrEEN dE 21” oU sUPErior e 37 (trinta e 
sete) MoNitorEs dE 21” WidEscrEEN.
data de assinatura: 21/10/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 4490-52.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 867477
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do Contrato: 078/2020-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa localiZa vEÍ-
cUlos EsPEciais s.a.
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de veículos, sem motorista, por quilometragem livre, sem com-
bustível, para transporte de pessoas em serviço (membros, servidores e 
colaboradores do MPPa), materiais, documentos e pequenas cargas, para 
atender a demanda do Ministério Público do Estado do Pará (Município de 
destinação: redenção).
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, ii da lei nº 
8.666/1993, c/c cláusula nova, item 9.1 do contrato.
data de assinatura: 21/10/2022
vigência do aditamento: 11/12/2022 a 10/12/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-33. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 867409
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 6145/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a Marcos GErsoN Marialva Elisiário, 
aUXiliar dE adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.1053, lotado no depar-
tamento Médico e odontológico, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-

cação 14/10 até 12/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.128.1494.8943
valorização de Pessoas
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 Material de consumo r$ 2.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 BElÉM, 21 de outubro de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 6146/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a HaMiltoN silva do NasciMENto, oficial 
dE sErvicos aUXiliarEs, Matrícula n.º 999.1527, lotado na Promotoria 
de Justiça de itaituba, a importância de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
17/10 até 12/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 3.000,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 BElÉM, 21 de outubro de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro
Portaria Nº 6147/2022-MP/PGJ
o dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E s o l v E: coNcEdEr a MYcHaEl dE olivEira costa, assEssor 
MiNistErial, Matrícula n.º 999.3095, lotado na Promotoria de Justi-
ça de ourém, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 13/10 até 
12/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNtE dE rEcUrsos 0101000000
NatUrEZa da dEsPEsa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
oBs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 BElÉM, 21 de outubro de 2022.
Marcio roBErto silva MENEZEs
dirEtor do dEPartaMENto fiNaNcEiro

Protocolo: 867697

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 6088/2022-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 147731/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNtoNio Marcos Paiva sodrE
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErvicos GErais - aoG-a-v
MatrÍcUla: 999.914
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): Bragança/Pa, salinópolis/Pa, são João de Pirabas/Pa
PErÍodo(s): 03/11/2022 - 04/11/2022, 07/11/2022 - 11/11/2022, 
16/11/2022 - 18/11/2022, 21/11/2022 - 25/11/2022, 28/11/2022 - 
30/11/2022
QUaNtidadE dE diárias: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de lim-
peza e conservação nas dependências das Promotorias de Justiça de Bra-
gança, salinópolis e são João de Pirabas
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 6089/2022-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 147306/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr saNcHEs daMascENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MatrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dEstiNo(s): Baião/Pa
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PErÍodo(s): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 18 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6093/2022-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 147302/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalvEs dos rEis
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iv
MatrÍcUla: 999.940
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): tailândia/Pa, acará/Pa, Mosqueiro/Pa
PErÍodo(s): 03/11/2022 - 04/11/2022, 07/11/2022 - 08/11/2022, 
09/11/2022 - 09/11/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da silva Nakamura até os municípios descritos acima.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6094/2022-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 147551/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcos arNoN dias da silva
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-a-iv
MatrÍcUla: 999.1844
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(s): 17/10/2022 - 17/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a PJ Jane clei-
de silva souza até ao município de Nova ipixuna, para participar de reu-
nião com objetivo de elaborar ata da reunião
ordENador(a) da dEsPEsa: cesar Bechara Nader Mattar Junior;
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6096/2022-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 147573/2022 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): 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 - realizar o transporte e guarda do 
acervo da PJ de Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6097/2022-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 147525/2022 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): cametá/Pa

PErÍodo(s): 17/10/2022 - 18/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz ricardo Pinho até o município de cametá/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6098/2022-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 147366/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEvEdo
carGo/fUNÇÃo: coordenador das Promotorias de Justiça de icoaraci
MatrÍcUla: 999.827
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 PJ de santarém/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6099/2022-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 147075/2022 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): Belém/Pa
PErÍodo(s): 16/10/2022 - 20/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da “Oficina sobre a Câmara de Tratamento de Conflitos Agrários e Fundiá-
rios 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
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6100/2022-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 147150/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUs foNsEca toUriNHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa de Belém
MatrÍcUla: 999.820
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 20/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar a coordenação e exe-
cução do plano de segurança em grandes eventos na cidade do rio de 
Janeiro/rJ
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6101/2022-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 147203/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ Marcio tEiXEira cYPriaNo
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de controle Externo da atividade 
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Policial de Belém
MatrÍcUla: 999.400
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 20/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar a coordenação e exe-
cução do plano de segurança em grandes eventos na cidade do rio de 
Janeiro/rJ
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6102/2022-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 147782/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cEZar aUGUsto dos saNtos Motta
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça criminal de Belém
MatrÍcUla: 999.136
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): altamira/Pa
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 19/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - acompanhar a realização de 
correição ordinaria que sera realizada naquele município.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 867122
.

NorMa
.

resoLUÇÃo Nº 011/2022–cPJ, de 6 de oUtUBro de 2022
distribui 1 (um) cargo de Promotor de Justiça de segunda Entrância para 
compor as Promotorias de Justiça de Óbidos.
o colÉGio dE ProcUradorEs dE JUstiÇa do MiNistÉrio PÚBlico do 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições previstas no art. 23, §§ 2° e 
3°, da lei n° 8.625 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), de 12 de 
fevereiro de 1993, e no art. 21, incisos XXiii e XXv, da lei complementar 
Estadual n° 057 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 
6 de julho de 2006, e
coNsidEraNdo que é missão constitucional do Ministério Público do Es-
tado do Pará atuar em cada um dos Municípios que compõem o território 
paraense a fim de promover a defesa da ordem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
coNsidEraNdo a premente necessidade da atuação de nova Promotoria 
de Justiça de segunda Entrância no Município de Óbidos;
coNsidEraNdo a disponibilidade de cargos de Promotor de Justiça de 
segunda Entrância não distribuídos e remanescentes dos criados pela lei 
Estadual nº 7.397, de 13 de abril de 2010;
coNsidEraNdo que, na forma do art. 2º da lei Estadual nº 7.397, de 
2010, a “distribuição e as atribuições dos cargos criados por esta lei serão 
estabelecidas em ato do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério 
Público do Estado, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça”;
coNsidEraNdo que, de acordo com o art. 3º da lei Estadual nº 7.397, 
de 2010, o “provimento dos cargos de Promotor de Justiça criados por esta 
lei far-se-á progressivamente, em conformidade com o que dispõe a lei 
nº 8.625 (lei orgânica Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro 
de 1993, e a lei complementar Estadual nº 057 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 2006”;
coNsidEraNdo que, conforme o art. 4º da lei Estadual nº 7.397, de 2010, 
as despesas decorrentes da criação de cargos de Promotor de Justiça respei-
tarão “o limite total da despesa com pessoal estabelecido na lei complemen-
tar nº 101 (lei de responsabilidade fiscal), de 4 de maio de 1997”;
coNsidEraNdo o interesse público de racionalizar e socializar as múlti-
plas e absorventes tarefas dos Promotores de Justiça; e
coNsidEraNdo a proposta do Procurador-Geral de Justiça submetida à 
deliberação do colegiado,
rEsolvE:
art. 1° distribuir 01 (um) cargo de Promotor de Justiça de segunda Entrância, 
dentre aqueles criados pela lei Estadual nº 7.397, de 13 de abril de 2010, 
para compor a 2ª Promotoria de Justiça de Óbidos, com atribuições comuns 
ao atual cargo de Promotor de Justiça de Óbidos e atuação nos processos e 
procedimentos, judiciais e extrajudiciais, da comarca de Óbidos.
art. 2° o cargo de 2º Promotor de Justiça de Óbidos, distribuído na forma 
do art. 1º desta Resolução, tem as atribuições definidas pela Resolução que 
dispõe sobre a composição das Promotorias de Justiça com dois cargos de 
Promotor de Justiça.
Art. 3° O cargo de Promotor de Justiça objeto da presente distribuição fica 
disponibilizado para provimento derivado, mediante certame de remoção 
e promoção, respeitados os critérios e os requisitos previstos na lei n° 

8.625, de 1993; na lei complementar Estadual n° 057, de 2006; e na 
resolução n° 001/2009/MP/csMP.
Art.  4º  O atual cargo de Promotor de Justiça de Óbidos fica com a deno-
minação alterada para 1º Promotor de Justiça de Óbidos.
art. 5º  após o provimento do cargo ora distribuído, o departamento de 
atividades Judiciais fará a adequação do sistema integrado do Ministério 
Público a fim de possibilitar a redistribuição dos processos em curso na 1ª 
Promotoria de Justiça de Óbidos.
art. 6°  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
sala dE sEssÕEs do colÉGio dE ProcUradorEs dE JUstiÇa do Es-
tado do Pará, em 6 de outubro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior
Procurador de Justiça
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alvEs
Procurador de Justiça
cláUdio BEZErra dE MElo
Procurador de Justiça
UBiraGilda silva PÍMENtEl
Procuradora de Justiça
lUiZ cEsar tavarEs BiBas
Procurador de Justiça
GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
fraNcisco BarBosa dE olivEira
Procurador de Justiça
dUlcEliNda loBato PaNtoJa
Procuradora de Justiça
Marcos aNtÔNio fErrEira das NEvEs
Procurador de Justiça
adÉlio MENdEs dos saNtos
Procurador de Justiça
MariZa MacHado da silva liMa
Procuradora de Justiça
aNtÔNio EdUardo BarlEta E alMEida
Procurador de Justiça
ricardo alBUQUErQUE da silva
Procurador de Justiça
aNa tErEZa do socorro da silva aBUcatEr
Procuradora de Justiça
Mario NoNato falaNGola
Procurador de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo dE Mattos soUsa
Procuradora de Justiça
lEila Maria MarQUEs dE MoraEs
Procuradora de Justiça
Maria tÉrcia ávila Bastos dos saNtos
Procuradora de Justiça
EstEvaM alvEs saMPaio filHo
Procurador de Justiça
JorGE dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
HEZEdEQUias MEsQUita da costa
Procurador de Justiça
Maria cÉlia filocrEÃo GoMÇalvEs
Procuradora de Justiça
cÂNdida dE JEsUs riBEiro do NasciMENto
Procuradora de Justiça
Maria do socorro MartiNs carvalHo MENdo
Procuradora de Justiça
NElsoN PErEira MEdrado
Procurador de Justiça
rosa Maria rodriGUEs carvalHo
Procuradora de Justiça
Waldir MaciEira da costa filHo
Procurador de Justiça
sÉrGio tiBÚrcio dos saNtos silva
Procurador de Justiça

Protocolo: 867371
resoLUÇÃo Nº 010/2022–cPJ, de 6 de oUtUBro de 2022
altera a resolução 031/2013-cPJ de 3 de dezembro de 2013, que dispõe 
sobre a concessão de estágio não obrigatório no âmbito do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará.
o colÉGio dE ProcUradorEs dE JUstiÇa do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela lei complementar Estadual n° 057 (lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), de 6 de julho de 2006, e
coNsidEraNdo a necessidade de adequar o quantitativo de vagas de 
estágio ofertadas para nível superior do curso de direito, em relação ao 
total de cargos de membros existentes no Ministério Público do Estado do 
Pará (MPPa); e
coNsidEraNdo a proposta do Procurador-Geral de Justiça submetida à 
deliberação do colegiado,
rEsolvE:
art. 1º o inciso i, do art. 8º, da resolução 031/2013-cPJ de 5 de dezembro 
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 8º  ..........................................................................................
i -  para o curso de direito, o dobro do total dos cargos de membros exis-
tentes no Ministério Público do Estado do Pará; e”
art. 2º autorizar a republicação consolidada da resolução nº 031/2013-
cPJ, de 2013, com as alterações introduzidas por este ato.
art. 3º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.



80  diário oficial Nº 35.160 Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

sala dE sEssÕEs do colÉGio dE ProcUradorEs dE JUstiÇa do Es-
tado do Pará, em 6 de outubro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior
Procurador de Justiça
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alvEs
Procurador de Justiça
cláUdio BEZErra dE MElo
Procurador de Justiça
UBiraGilda silva PÍMENtEl
Procuradora de Justiça
lUiZ cEsar tavarEs BiBas
Procurador de Justiça
GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
fraNcisco BarBosa dE olivEira
Procurador de Justiça
dUlcEliNda loBato PaNtoJa
Procuradora de Justiça
Marcos aNtÔNio fErrEira das NEvEs
Procurador de Justiça
adÉlio MENdEs dos saNtos
Procurador de Justiça
MariZa MacHado da silva liMa
Procuradora de Justiça
aNtÔNio EdUardo BarlEta E alMEida
Procurador de Justiça
ricardo alBUQUErQUE da silva
Procurador de Justiça
aNa tErEZa do socorro da silva aBUcatEr
Procuradora de Justiça
Mario NoNato falaNGola
Procurador de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo dE Mattos soUsa
Procuradora de Justiça
lEila Maria MarQUEs dE MoraEs
Procuradora de Justiça
Maria tÉrcia ávila Bastos dos saNtos
Procuradora de Justiça
EstEvaM alvEs saMPaio filHo
Procurador de Justiça
JorGE dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
HEZEdEQUias MEsQUita da costa
Procurador de Justiça
Maria cÉlia filocrEÃo GoMÇalvEs
Procuradora de Justiça
cÂNdida dE JEsUs riBEiro do NasciMENto
Procuradora de Justiça
Maria do socorro MartiNs carvalHo MENdo
Procuradora de Justiça
NElsoN PErEira MEdrado
Procurador de Justiça
rosa Maria rodriGUEs carvalHo
Procuradora de Justiça
Waldir MaciEira da costa filHo
Procurador de Justiça
sÉrGio tiBÚrcio dos saNtos silva
Procurador de Justiça

Protocolo: 867362

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria N.º 014/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 001265-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá
assUNto: acompanhar visando acompanhar as medidas que serão adota-
das pelo Município de são Miguel do Guamá acerca da necessidade de me-
lhorias na E.M.E.f. N. sra. do PErPÉtUo socorro, conforme apontadas 
na Nota técnica expedida por técnico do Gati, constante nos autos, dentre 
outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867584
eXtrato da Portaria N.º 016/2022–MP/1ª PJsMG
Portaria retiFicadora
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro no artigo 
129, inciso vi e iX da constituição da república federativa do Brasil, tor-
na pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP N.º 
000502-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria 
de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 
68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@
mppa.mp.br.

Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: EMPrEsa viEira & GUiMarÃEs advoGados associados
ASSUNTO: RETIFICAR A PORTARIA 15/2021- MP/1ªPJ SMG, do presente 
inquérito civil (000502-143/2021), nos seguintes termos:
Quanto ao objeto do inquérito civil, oNdE sE lÊ: cujo objeto cinge-se a 
apurar possível ato de improbidade administrativa referente à irregularidade 
em processo de inexigibilidade de licitação realizado pela Prefeitura Municipal 
de são Miguel do Guamá para a contratação dos serviços da empresa viEira 
& GUiMarÃEs advoGados associados, especializada na prestação de 
serviços de advocacia e consultoria Jurídica, com ajuizamento de ação judicial 
se necessário e/ou outras medidas cabíveis nos termos da lei, lEia-sE: 
“apurar possíveis irregularidades nas contratações através de inexigibilidade 
de licitação, realizadas pela câmara Municipal de vereadores de são Miguel 
do Guamá, através da licitação nº 6/2022-00004, que originou o contrato 
nº 20220012, e Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, através da 
licitação nº 6/2022-0002, que originou os contratos nº 20220191, 20220192, 
20220193, 20220194, 20220195”, RETIFICAR A PORTARIA 15/2021- MP/1ªPJ 
sMG, do presente inquérito civil (000502-143/2021), nos seguintes termos:
Quanto ao objeto do inquérito civil, oNdE sE lÊ: cujo objeto cinge-se a apurar 
possível ato de improbidade administrativa referente à irregularidade em proces-
so de inexigibilidade de licitação realizado pela Prefeitura Municipal de são Miguel 
do Guamá para a contratação dos serviços da empresa viEira & GUiMarÃEs 
advoGados associados, especializada na prestação de serviços de advoca-
cia e consultoria Jurídica, com ajuizamento de ação judicial se necessário e/ou 
outras medidas cabíveis nos termos da lei, lEia-sE: “apurar possíveis irregula-
ridades nas contratações através de inexigibilidade de licitação, realizadas pela 
câmara Municipal de vereadores de são Miguel do Guamá, através da licitação 
nº 6/2022-00004, que originou o contrato nº 20220012, e Prefeitura Municipal 
de são Miguel do Guamá, através da licitação nº 6/2022-0002, que originou os 
contratos nº 20220191, 20220192, 20220193, 20220194, 20220195”, dentre 
outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867617
eXtrato da Portaria N.º 015/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 001263-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pelo Município de 
são Miguel do Guamá acerca da necessidade de melhorias na E.M.E.f. sÃo 
JosÉ oPErário, conforme apontadas na Nota técnica 745/2021 expedida 
por técnico do Gati, constante nos autos, dentre outras providências que 
se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867601
eXtrato da Portaria N.º 013/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 001266-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pelo Município de 
são Miguel do Guamá acerca da necessidade de melhorias na E.M.E.f. Pa-
drE lEaNdro PiNHEiro, conforme apontadas em Nota técnica expedida 
por técnico do Gati, constante nos autos, dentre outras providências que 
se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867575
eXtrato da Portaria N.º 012/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 000024-143/2022), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: EMPrEsa EQUatorial ENErGia
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pela Empresa 
Equatorial acerca da ausência de instalação de energia elétrica no ramal 
do Mucura, Zona rural do Município de são Miguel do Guamá, dentre ou-
tras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867552
eXtrato da Portaria N.º 003/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento 
fulcro nos artigos 127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república 
federativa do Brasil, torna pública a instauração do ProcEdiMENto ad-
MiNistrativo (siMP N.º 001210-143/2021), o qual se encontra à dispo-
sição na sede da Promotoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, 
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Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: 
mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pelo Município 
de são Miguel do Guamá acerca das irregularidades e necessidades de 
melhorias do centro de referência Especializado de assistência social de 
São Miguel do Guamá - CREAS, dentre outras providências que se fizerem 
necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867470
eXtrato da Portaria N.º 001/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento 
no art. artigo 129, ii, da crfB/88, torna pública a instauração do Pro-
cEdiMENto adMiNistrativo (siMP N.º 001051-143/2021), o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na avenida 
Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000. são Miguel do Gua-
má–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: diretoria Municipal de trânsito e transporte de são Miguel 
do Guamá - dMUtraN
ASSUNTO: Acompanhar e fiscalizar as atividades que serão realizadas na 
campanha “sou da Paz no trânsito. ando na lei”, dentre outras providên-
cias que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867442
eXtrato da coNVersÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio eM 
iNQUÉrito ciViL Nº 000984-151/2021
A PROMOTORA DE JUSTIÇA – EM ATUAÇÃO CONJUNTA COM A 1ª PROMO-
toria dE JUstiÇa dE dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da Morali-
dadE adMiNistrativa dE BElÉM, dra. saBriNa MaMEdE NaPolEÃo 
KalUME, torna pública a conversão do Procedimento Preparatório em in-
quérito civil nº 000984-151/2021, que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 34/2022 - data da instauração: 17/10/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades detectadas na prestação de con-
tas do Convênio nº 008/2014, firmado entre o Município de Belém e o 
Estado do Para, cujo objetivo era a realização de pavimentação e recapea-
mento de vias no distrito de icoaraci e no Bairro do tenoné.
Promotora de Justiça: saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 867439
eXtrato da Portaria N.º 002/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento 
fulcro nos artigos 127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república 
federativa do Brasil, torna pública a instauração do ProcEdiMENto ad-
MiNistrativo (siMP N.º 001119-143/2021), o qual se encontra à dispo-
sição na sede da Promotoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, 
Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: 
mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: sra. adEilMa doMBrosKi GaBriEl, rEPrEsENtaNtE 
lEGal da EMPrEsa MadEirEira iNtErlaGos ltda.
assUNto: acompanhar o cumprimento das cláusulas do tac - termo 
de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público e a sra. 
adEilMa doMBrosKi GaBriEl, representante legal da Empresa Madei-
reira interlagos, o qual prevê cláusulas obrigacionais para a compensação 
do dano ambiental decorrente do auto de infração aUt-1-s/21-07-00631, 
lavrado pela secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, 
dentre outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867455
eXtrato da Portaria N.º 010/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 050321-003/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: EMPrEsa EQUatorial ENErGia
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pela Empresa 
Equatorial acerca da falha no fornecimento de energia elétrica na comu-
nidade localizada às margens do rio Guamá, Zona rural de são Miguel do 
Guamá, dentre outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867511
eXtrato da Portaria N.º 006/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 001249-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.

Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pelo Município de 
são Miguel do Guamá acerca das necessidades de melhorias no conselho 
tutelar, conforme apontadas no Parecer técnico da assistente social do 
Ministério Público, dentre outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867494
eXtrato da Portaria N.º 007/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 001121-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: sra. adEilMa doMBrosKi GaBriEl, representante legal 
da Empresa Madeireira interlagos - EPP
assUNto: adotar e acompanhar medidas extrajudiciais para a even-
tual realização de termo de ajustamento de conduta com a empresa 
“Madeireira interlagos ltda – EPP”, em razão do auto de infração aUt-
2-s/21/08/00587 lavrado em seu desfavor, dentre outras providências que 
se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867495
eXtrato da Portaria N.º 009/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 001265-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pelo Município de 
são Miguel do Guamá acerca da necessidade de melhorias na Escola Mu-
nicipal Perpétuo socorro, conforme apontadas em Nota técnica constante 
no referido procedimento, dentre outras providências que se fizerem ne-
cessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867504
eXtrato da Portaria N.º 008/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 001209-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pelo Município de 
são Miguel do Guamá acerca da necessidade de melhorias para melhor 
prestação dos serviços no abrigo são Miguel arcanjo, conforme apontadas 
no Parecer técnico da assistente social e Psicólogo do Ministério Público, 
dentre outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867501
eXtrato da Portaria N.º 004/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento 
no artigo 129, incisos vi e iX da constituição da república federativa do 
Brasil, torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo 
(siMP N.º 000783-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede 
da Promotoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho 
d’água, cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomi-
gueldoguama@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo MiGUEl do GUaMá
assUNto: acompanhar e apurar a aplicação do recurso repassado ao 
Município de são Miguel do Guamá, através da Portaria nº 1.857 de 28 
de julho de 2020, pelo Ministério da saúde, no valor de r$ 261.244,00 
(duzentos e sessenta e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais), com 
ajuizamento de ação judicial se necessário e/ou outras medidas cabíveis 
nos termos da lei, dentre outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867475
eXtrato da Portaria N.º 005/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 000919-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.



82  diário oficial Nº 35.160 Segunda-feira, 24 DE OUTUBRO DE 2022

Polo Passivo: silas fErrEira PErEira
assUNto: acompanhar a situação da menor c.i.r.P., em virtude de notícia 
de violação de direitos e situação de risco, dentre outras providências que 
se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867490
Extrato da PORTARIA nº 023/2022 – MP/PJMA-1ª PJMA
o 1º Promotor de Justiça de Monte alegre, 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 Nº 000766–157/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui Barbosa, 
nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220- 000-Monte alegre/
Pará, Fone (93) 3533-2977. PORTARIA nº 023/2022 - MP/PJMA-1ªPJMA 
POLO ATIVO: 1ª Promotoria de Justiça de Monte Alegre POLO PASSIVO: 
Município de Monte alegre e Estado do Pará assUNto: apurar suposta 
falta de adequação do Município de Monte alegre nos sistemas tratados no 
relatório do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará – tcMPa, 
a fim de assegurar o respeito ao princípio da publicidade, lei de acesso à 
informação e lrf.
david terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça

Protocolo: 867518
eXtrato da Portaria Nº 28/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça titular de terra santa, no uso de suas atribuições pre-
vistas nos artigos 127 e 129, incisos i, ii, viii e iX da constituição federal 
e na forma da resolução nº 181/2017 do conselho Nacional do Ministério 
Público e do Provimento conjunto nº 01/2019 do Ministério Público do 
Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos ii, da lei complemen-
tar do Estado do Pará nº 57/2006, e no artigo 1º, da lei 8.625/1993, no 
artigo 1º, iv e viii, da lei 7.347/1985, e nos artigos 1º, 9º, 10, 11 e 17, 
da lei 8.429/1992, e no crime previsto no art. 337-f do código Penal, tor-
na pública a instauração do ProcEdiMENto iNvEstiGatÓrio criMiNal 
siMP Nº 000110-158/2022, que se encontra a disposição na Promotoria 
de Justiça de terra santa, situada na tv. santa terezinha – centro – cEP: 
68.285-000 terra santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
Portaria nº 028/2022-MP/PJts
investigado: siGiloso
assunto: siGiloso
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 867532
eXtrato da Portaria N.º 011/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro nos artigos 
127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo (siMP 
N.º 001132-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Pro-
motoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, 
cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldogua-
ma@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: EMPrEsa EQUatorial ENErGia
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas pela Empresa 
Equatorial acerca da ausência de instalação de energia elétrica no ramal 
santa rita/Menino de deus, Zona rural do Município de são Miguel do 
Guamá, dentre outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867541
Extrato da Recomendação n° 015/2022-MP/6PJMAB
o MiNistÉrio PÚBlico EstadUal, por sua Promotora de Justiça desta 
Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i da 
lei nº 8.625/93 e art. 52, vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 015/2022-MP/6PJMaB que 
se encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça 
de Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia transa-
mazônica, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/Pa – 
telefone e Whatsapp: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
Recomendação n˚ 015/2022-MP/6PJMAB
Procedimento administrativo nº 000412-940/2022
destinatários: Município de Bom Jesus do tocantins, secretaria Municipal 
de saúde de Bom Jesus do tocantins.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
referentes à cobertura vacinal do município de Bom Jesus do tocantins, 
durante o biênio 2022/2023.
Mayanna silva de souza Queiroz – Promotora de Justiça, titular do 6º car-
go de PJ de Marabá

Protocolo: 867123
Extrato da Recomendação n° 014/2022-MP/6PJMAB
o MiNistÉrio PÚBlico EstadUal, por sua Promotora de Justiça desta 
Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i da 

lei nº 8.625/93 e art. 52, vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 014/2022-MP/6PJMaB que 
se encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça 
de Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia transa-
mazônica, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/Pa – 
telefone e Whatsapp: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
Recomendação n˚ 014/2022-MP/6PJMAB
Procedimento administrativo nº 000470-940/2022
destinatários: Município de Marabá, secretaria Municipal de saúde de Marabá (sMs).
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
referentes à realização de procedimento de aborto nos casos previstos em 
lei, no município de Marabá, no ano de 2022.
Mayanna silva de souza Queiroz – Promotora de Justiça, titular do 6º car-
go de PJ de Marabá

Protocolo: 867119
Extrato da Recomendação n° 016/2022-MP/6PJMAB
o MiNistÉrio PÚBlico EstadUal, por sua Promotora de Justiça desta 
Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i da 
lei nº 8.625/93 e art. 52, vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 016/2022-MP/6PJMaB que 
se encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça 
de Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia transa-
mazônica, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/Pa – 
telefone e Whatsapp: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
Recomendação n˚ 016/2022-MP/6PJMAB
Procedimento administrativo nº 000407-940/2022
destinatários: Município de Marabá, secretaria Municipal de Educação de Marabá.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, melhorias na estrutu-
ra física e funcionamento da E.M.E.f. PaUlo UMBEliNo fErrEira, localizada 
no núcleo morada nova, município de Marabá, durante o ano de 2022.
Mayanna silva de souza Queiroz – Promotora de Justiça, titular do 6º car-
go de PJ de Marabá

Protocolo: 867125
eXtrato da Portaria Nº 051/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cF
A 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse so-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000160-440/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
Portaria nº 051/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000160-440/2022
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar política pública contida no PLANO DI-
rEtor do município de ananindeua/Pa - lei Municipal n° 2237/2006 – 
fUNÇÃo social da cidadE – PrEstaÇÃo do MEio aMBiENtE, [polui-
ção hídrica], consubstanciado no pedido de providências do coNdoMÍNio 
BosQUE vErsallEs. ”
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse social de ananindeua.

Protocolo: 867139
eXtrato da Portaria Nº 004/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cF
A 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habitação e 
Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse social de ananindeua/
Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
de 06.0.2019, torna pública a instauração do Procedimento administrativo, autuado 
sob o nº 000078-440/2021, que se encontra à disposição no prédio onde funciona o 
Ministério Público Estadual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, 
s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
Portaria nº 004/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000078-440/2021
Objeto: “Acompanhamento e fiscalização da prestação de Serviço Público pela 
companhia de saneamento do Pará (cosaNPa), com base no ofício 00606/2021/
sEGEr-tcE, de lavra do tribunal de contas do Estado do Pará-tcE/Pa.”
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse social de ananindeua.

Protocolo: 867129
Extrato da Recomendação n° 017/2022-MP/6PJMAB
o MiNistÉrio PÚBlico EstadUal, por sua Promotora de Justiça desta 
Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i da 
lei nº 8.625/93 e art. 52, vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 017/2022-MP/6PJMaB que 
se encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça 
de Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia transa-
mazônica, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/Pa – 
telefone e Whatsapp: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
Recomendação n˚ 017/2022-MP/6PJMAB
Procedimento administrativo nº 000411-940/2022
destinatários: Município de Nova ipixuna, secretaria Municipal de saúde 
de Nova ipixuna.
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Assunto: Acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
referentes à cobertura vacinal do município de Nova ipixuna, durante o 
biênio 2022/2023.
Mayanna silva de souza Queiroz – Promotora de Justiça, titular do 6º car-
go de PJ de Marabá

Protocolo: 867127
Extrato da PORTARIA nº 007/2022-MP/PA
A Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa 
Comunitária e Cidadania de Icoaraci, Drª Sinara Lopes Lima de Bruyne, 
com fundamento na resolução nº 174/2017, do csMP e na resolução n. 
007/2019 do cP-MPPa, torna pública a instauração do Procedimento ad-
ministrativo de acompanhamento, através da Portara n° 007/2022-MP/Pa 
, (SIMP nº 002517-131/2022) que se encontra à disposição na 1ª Promo-
toria de Justiça civel e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, 
situada na rua Manoel Barata, 1289, Ponta Grossa, distrito de icoaraci, 
CEP: 68.812-020, Belém-Pará. Objeto: acompanhar e fiscalizar as irre-
gularidades relatadas no relatório do setor técnico desta Promotoria de 
Justiça, relacionado a E.E.E.f.M. Brasilia, tais como: regularização da 
merenda escolar; lotação de técnico Pedagogo e instalação de internet e 
dos computadores.

Protocolo: 867156
Extrato da PORTARIA nº 028/2022 – PROCEDIMENTO PREPARATÓ-
rio n° 000226-151/2022-MP/6ªPJdPPMa
Portaria de instauração: 028/2022-MP/6ªPJdPPMa
objeto: apurar as eventuais irregularidades praticadas no Pregão Eletrô-
nico n° 043/2022, realizado pela fundação santa casa de Misericórdia 
do Pará, com vistas à aquisição de equipamentos médicos hospitalares 
(autoclaves).
Promotor de Justiça: aldo dE olivEira BraNdÃo saifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 867163
eXtrato da Portaria N.º 020/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento 
no art. artigo 129, ii, da crfB/88, torna pública a instauração do Pro-
cEdiMENto adMiNistrativo (siMP N.º 000416-143/2022), o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na avenida 
Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000. são Miguel do Gua-
má–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Pará.
Polo Passivo: sra. Maria laUra fErrEira dE soUZa
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas para apurar notí-
cia de possível violação de direitos da infante M.l.f.d.s., perpetrados por 
sua mãe, a sra. Maria laura ferreira de souza, bem como a efetivação 
do seu direito à cidadania consistente na obtenção de seu registro civil de 
nascimento, dentre outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867228
Extrato do Procedimento Administrativo nº 001544-125/2021-MP/1ªPJ/DCF/DH
a ProMotora dE JUstiÇa EM EXErcÍcio No 1º carGo da ProMoto-
ria dE JUstiÇa dE dEfEsa dos dirEitos coNstitUcioNais fUNda-
MENtais E dirEitos HUMaNos, dra. PatrÍcia dE fátiMa dE carvalHo 
araUJo, torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo 
nº 001544-125/2021-MP/1ªPJ/DCF/DH, que se encontra à disposição na 
sede do Ministério Público, na rua João diogo, nº 100, bairro da cidade 
velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº12/2022
data da instauração: 29/09/2022
objeto: acompanhar as providências a serem adotadas pela sEdUc, para 
promover a reforma da sala de informática da EEEf tiradentes i, inclusive 
do forro, e ainda disponibilização de internet na escola em tela.
Promotoria de Justiça: 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DI-
rEitos coNstitUcioNais fUNdaMENtais E dirEitos HUMaNos
Promotora de Justiça: Patrícia de fátima de carvalho araujo.

Protocolo: 867222
eXtrato da Portaria N.º 024/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento nos 
artigos 127 e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do 
Brasil, torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo 
(siMP N.º 000410-143/2022), o qual se encontra à disposição na sede 
da Promotoria de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho 
d’água, cEP: 68.660-000. são Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomi-
gueldoguama@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará
Polo Passivo: sEcrEtarias MUNiciPais dE EdUcaÇÃo E saÚdE dE 
sÃo MiGUEl do GUaMá.
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas para acompanhar 
e fiscalizar as medidas que serão adotadas pela Secretaria Municipal de 
saúde e secretaria Municipal de Educação de são Miguel do Guamá para 
atender as demandas pleiteadas pela comunidade Quilombola Muraiteua, 

no que concerne a políticas públicas na área da saúde e da educação, den-
tre outras providências que se fizerem necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867240
eXtrato da Portaria N.º 022/2022–MP/1ª PJsMG
A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento 
no art. artigo 129, ii, da crfB/88, torna pública a instauração do Pro-
cEdiMENto adMiNistrativo (siMP N.º 000454-143/2022), o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na avenida 
Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000. são Miguel do Gua-
má–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará
Polo Passivo: casa dE fEstas arENa sHoW iii
assUNto: acompanhar as medidas que serão adotadas para a regulariza-
ção do estabelecimento comercial “arena show iii”, em razão de suposto 
descumprimento das condicionantes da licença de operação nº 030/2022, 
com ajuizamento de ação judicial se necessário e/ou assinatura de termo 
de ajustamento de conduta, dentre outras providências que se fizerem 
necessárias.
saBriNa said daiBEs dE aMoriM saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867234
Extrato da PORTARIA nº 52/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to 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 
de ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 002607-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 52/2022-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: Estado do pará- Ministério Público do Estado do Pará/conselho 
tutelar de são João da Ponta
Polo Passivo: Municipio de são João da Ponta
assunto: no sentido de que os conselheiros tenham assegurado os seus 
direitos legais, nos termos da lei.
tatiaNa fErrEira GraNHEN – Promotora de Justiça

Protocolo: 867260
eXtrato da Portaria N.º 009/2022 – PJ MocaJUBa
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 de promover 
a coleta de informações e demais diligências tendentes a acompanhar a 
aplicação dos recursos federais e a execução do Programa dinheiro direto 
na Escola (PddE) nas instituições de ensino estadual sediadas em Moca-
juba-PA, programa instituído pela lei federal nº 11.947/2009 e financiado 
pelo fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (fNdE), além da 
atuação do Conselho Municipal de Educação na fiscalização da realização 
de tais despesas. o mencionado procedimento se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Mocajuba-Pa, situada na travessa 7 de setembro, 
s/n, (fórum des. Moacyr Guimarães), cEP 68.420-000, Mocajuba/Pa.
dirK costa dE Mattos JUNior, ProMotor dE JUstiÇa titUlar dE 
MocaJUBa-Pa (Portaria nº 3.484/2021-MP/PGJ).

Protocolo: 867250
eXtrato da Portaria N.º 010/2022
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 promover a co-
leta de informações e realizar diligências para acompanhar o Município de 
Mocajuba-Pa no cumprimento das normas dos artigos 132 e 134 do Eca, 
medidas necessárias para organizar e estruturar seu conselho tutelar. o 
mencionado procedimento se encontra à disposição na Promotoria de Jus-
tiça 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: 867246
recoMeNdaÇÃo coNJUNta Nº 003/2022/MP/2ª PJM e coorde-
Nadoria do NÚcLeo
eLeitoraL do MPPa
EXcElENtÍssiMo sENHor,
coroNEl JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior
coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do Estado do Pará.
assUNto: rEcoMENdaÇÃo
sr. coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do Estado do Pará,
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, por intermédio da
Coordenadoria do Núcleo Eleitoral do MPPA e 2ª Promotoria de Justiça Mi-
litar, no uso de suas atribuições legais, consoante o disposto no artigo 127 
e 129, inciso ii da constituição federal de 1988, c/c o artigo 27, parágrafo 
único, inciso iv da lei federal nº 8.625/93 e artigo 55, parágrafo único, 
inciso iv da lei complementar Estadual nº 057/06 e;
coNsidEraNdo o dever do Ministério Público, como instituição permanente, 
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essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do regi-
me democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme 
prescrito no artigo 127, caput, da constituição da república federativa do Brasil;
coNsidEraNdo o artigo 129, inciso vii da constituição da república fe-
derativa do Brasil que incumbe ao Ministério Público o controle Externo 
da atividade Policial, compreendido neste contexto a atividade da Polícia 
Militar do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o art. 1º da resolução 164/17 do cNMP, a qual preconiza 
que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério 
Público, objetivando persuadir o destinatário a praticar ou deixar de pra-
ticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos;
coNsidEraNdo o caráter preventivo das medidas expostas na recomen-
dação em tela a serem implementadas pelo comando da Polícia Militar do 
Estado do Pará, objetivando a salvaguarda de interesses, direitos e bens 
tutelados pelo Ministério Público, conforme dispõe o art. 4º da resolução 
164/17 do cNMP;
coNsidEraNdo que compete a Polícia Militar a tutela da preservação da 
ordem pública conforme o disposto no § 5º do art. 144 da constituição 
federal;
coNsidEraNdo o acirramento das disputas das disputas políticas que 
pode vir a acontecer durante o 2º turno das eleições presidenciais, que 
ocorrerá no próximo dia 30.10.2022, sendo de fundamental importância o 
emprego máximo de todo efetivo da Polícia Militar;
coNsidEraNdo o disposto no art. 28 da lei Estadual nº 5.251, de 31 de 
julho de 1985, o qual determina que o policial militar deve estar pronto 
para cumprir a missão constitucional que lhe é conferida, rEcoMENdaMos 
a vossa EXcElÊNcia:
a) Que determine prontidão a todo efetivo da Polícia Militar no dia 
30.10.2022 em razão do segundo turno das eleições presidenciais;
b) Que informe, no prazo de 48 (QUarENta E oito) horas, resposta por 
escrito a esta recomendação em razão da urgência do pleito eleitoral em 
conformidade com o art. 55, parágrafo único, inciso iv, da lei complemen-
tar nº 057/06 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará) c/c 
art. 27, parágrafo único, inciso iv, da lei nº 8.625/93 (lei orgânica
Nacional do Ministério Público).
Belém, 17 de outubro de 2022.
JosÉ Edvaldo PErEira salEs
coordenador no Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado do Pará
arMaNdo Brasil tEiXEira
2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 867183
recoMeNdaÇÃo coNJUNta Nº 004/2022/MP/2ª PJM e coorde-
Nadoria do NÚcLeo
eLeitoraL do MPPa
eXceLeNtÍssiMo seNHor,
coroNeL HeYMaN aPoLo GoMes de soUZa
coMaNdaNte GeraL do corPo de BoMBeiros MiLitares do 
estado do ParÁ
assunto: recoMeNdaÇÃo
sr. coMaNdaNtE GEral do corPo dE BaMBEiros Militar do Estado 
do Pará, o MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, através do coor-
denadoria do Núcleo Eleitoral do MPPA e 2ª Promotoria de Justiça Militar, no 
uso de suas atribuições legais, consoante o disposto no artigo 127 e 129, 
inciso ii da constituição federal de 1988, c/c o artigo 27, parágrafo único, 
inciso iv da lei federal nº 8.625/93 e artigo 55, parágrafo único, inciso iv 
da lei complementar Estadual nº 057/06 e;
coNsidEraNdo o dever do Ministério Público, como instituição permanen-
te, essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
conforme prescrito no artigo 127, caput, da constituição da república fe-
derativa do Brasil;
coNsidEraNdo o artigo 129, inciso vii da constituição da república fe-
derativa do Brasil que incumbe ao Ministério Público o controle Externo da 
atividade Policial, compreendido neste contexto a atividade do corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o art. 1º da resolução 164/17 do cNMP, a qual preconiza 
que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério 
Público, objetivando persuadir o destinatário a praticar ou deixar de pra-
ticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos;
coNsidEraNdo o caráter preventivo das medidas expostas na recomen-
dação em tela a serem implementadas pelo comando do corpo de Bom-
beiros do Estado do Pará, objetivando a salvaguarda de interesses, direitos 
e bens tutelados pelo Ministério Público, conforme dispõe o art. 4º da re-
solução 164/17 do cNMP;
coNsidEraNdo que de acordo com o § 5º do art. 144 da constituição 
federal compete ao corpo de Bombeiro Militar a tutela da defesa civil do 
Estado dentre outras atribuições previstas em lei;
coNsidEraNdo o acirramento das disputas políticas que pode vir a acon-
tecer durante o 2º turno das eleições presidenciais que ocorrerá no próxi-
mo dia 30.10.2022 sendo de fundamental importância o emprego máximo 
de todo efetivo do corpo de Bombeiros do Estado do Pará;

coNsidEraNdo o disposto no art. 28 da lei Estadual nº 5. 251, de 31 de 
julho de 1985, o qual determina que o bombeiro militar deve estar pronto 
para cumprir a missão constitucional lhe conferida,
rEcoMENdaMos a vossa EXcElÊNcia:
a) Que determine prontidão a todo efetivo do corpo de Bombeiros no dia 
30.10.2022 em razão do segundo turno das eleições presidenciais;
b) Que informe, no prazo de 48 (QUarENta E oito) horas, resposta por 
escrito a esta recomendação em razão da urgência do pleito eleitoral em 
conformidade com o art. 55,
parágrafo único, inciso iv, da lei complementar nº 057/06 (lei orgânica 
do Ministério Público
do Estado do Pará) c/c art. 27, parágrafo único, inciso iv, da lei nº 
8.625/93 (lei orgânica
Nacional do Ministério Público).
Belém, 18 de outubro de 2022.
JosÉ Edvaldo PErEira salEs
coordenador no Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado do Pará
arMaNdo Brasil tEiXEira
2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 867191
eXtrato da Portaria Nº 08/2022- MP/PJJ
ref. Procedimento administrativo – siMP nº 000038-044/2021
a ProMotoria dE JUstiÇa dE JacarEacNGa/Pará torna pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo, nº. 000038-044/2021- MP/PJJ o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº. 000038-044/2021- MP/PJJ
oBJEto: “acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, a efetivação da 
política pública de saúde”;
lÍliaN rEGiNa fUrtado BraGa – Promotora de Justiça, respondendo 
pela Promotoria de Justiça de Jacareacanga

Protocolo: 867215
Extrato da PORTARIA nº 040/2022-MP/9ªPJ/STM
Procedimento administrativo siMP 010322-031/2022
A Promotora da 8ª Promotoria de Justiça de Santarém, respondendo pela 
9ª Promotoria de Justiça de Santarém de Direitos Constitucionais e Probi-
dade administrativa, dra. ÉvEliN staEviE dos saNtos, torna pública a 
instauração de Procedimento administrativo siMP nº 010322-031/2022, 
que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, 
situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade cEP: 68.040-050, 
santarém/Pa, fone: (93) 3512-0400.
PORTARIA nº 040/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: raimundo Pereira de araújo
Assunto: Acompanhar o cumprimento da 6ª Cláusula do Acordo de Não 
Persecução Penal nº 2022/28-9ªPJ/STM, firmado entre este Ministério Pú-
blico do Estado do Pará e raiMUNdo PErEira dE araÚJo.
ÉvEliN staviE dos saNtos, Promotora de Justiça.

Protocolo: 867302
Extrato da PORTARIA nº 55/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to 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 
de ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 002640-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 55/2022-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: Estado do Pará-ministério público do estado do pará/ crEas- 
são João da Ponta
Polo Passivo: Maria helena dias de assis
assunto: para acompanhamento da posivel situação de vulnerabilidade 
que a adolescente acima citada possa estar inserida, bem como inserção 
desta em programas socioassistencias e de politicas publicas setorias.
tatiaNa fErrEira GraNHEN – Promotora de Justiça

Protocolo: 867285
Extrato da PORTARIA nº 53/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to 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 
de ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 002609-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 53/2022-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará/conselho tutelar de são João da Ponta
Polo Passivo: Municipio de são João da Ponta
Assunto: para fins de fiscalização e acompanhamento das políticas públicas 
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para garantir o transporte escolar privado com segurança às crianças e 
adolescente do município de São João da Ponta, figurando como interessa-
da a PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo JoÃo da PoNta.
tatiaNa fErrEira GraNHEN – Promotora de Justiça

Protocolo: 867281
Extrato da PORTARIA nº 54/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to 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 
de ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 002631-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 54/2022-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará/conselho tutelar de são João da Ponta
Polo Passivo: Municipio de são João da Ponta
assunto: no sentido de que o adolescente tenha assegurado o seu direito 
legal á educação, nos termos da lei.
tatiaNa fErrEira GraNHEN – Promotora de Justiça

Protocolo: 867270
Extrato da PORTARIA nº 56/2022-MPE-PJ-CASTANHAL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to 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 
de ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 005015-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de Castanhal, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 56/2022-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: sigiloso
Polo Passivo: sigiloso
assunto: no sentido de acompanhar as medidas de proteção, incluindo 
acompanhamento médico e psicológico, bem como as providências adota-
das pela escola são João Bosco e secretaria Municipal de Educação.
tatiaNa fErrEira GraNHEN – Promotora de Justiça

Protocolo: 867277
Extrato da PORTARIA nº 044/2022-MP/11ªPJ/STM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000087-340/2022, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, santarém/Pa.
PORTARIA nº 044/2022-MP/11ªPJ/STM
interessados: Maria José costa dos santos; raimundo Nonato costa dos santos;
Assunto: Instaurado a fim de apurar as informações prestadas e adotar as 
medidas cabíveis com o objetivo de assegurar a idosa Maria José costa dos 
santos, nascida em 17 de maio de 1947, pessoa com baixa visão, e ao seu 
neto, Raike Lopes dos Santos, pessoa com deficiência mental os direitos 
referidos nos artigos 74, inc. vii, do Estatuto do idoso e artigo 4º, 5º e 7º, 
da lei 13.146/2015.
LARISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém, em 
exercício

Protocolo: 867331
Extrato da PORTARIA nº 042/2022-MP/9ªPJ/STM
Procedimento administrativo siMP 010335-031/2022
A Promotora da 8ª Promotoria de Justiça de Santarém, respondendo pela 
9ª Promotoria de Justiça de Santarém de Direitos Constitucionais e Probi-
dade administrativa, dra. ÉvEliN staEviE dos saNtos, torna pública a 
instauração de Procedimento administrativo siMP nº 010335-031/2022, 
que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, 
situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade cEP: 68.040-050, 
santarém/Pa, fone: (93) 3512-0400.
PORTARIA nº 042/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: renato Martins rodrigues da silva
Assunto: Acompanhar o cumprimento da 6ª Cláusula do Acordo de Não 
Persecução Penal nº 2022/31-9ªPJ/STM, firmado entre este Ministério Pú-
blico do Estado do Pará e rENato MartiNs rodriGUEs da silva.
ÉvEliN staviE dos saNtos, Promotora de Justiça.

Protocolo: 867328
Extrato da PORTARIA nº 040/2022-MP/11ªPJ/STM
A 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000078-340/2022, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, santarém/Pa.
PORTARIA nº 040/2022-MP/11ªPJ/STM
interessados: secretaria Municipal de Educação de santarém; secretaria 

Municipal de saúde de santarém; adria Maria Picanço ramos
Assunto: Instaurado a fim de apurar as informações prestadas e adotar 
as medidas cabíveis com o objetivo de assegurar a arthur lorenzo ramos 
Macedo, diagnosticado com transtorno do espectro autista, os direitos re-
feridos nos artigos 4º, 5º, 7º, 18, ambos da lei nº 13.146/2015.
larISSA BRASIL BRANDÃO – 11ª Promotora de Justiça de Santarém, em 
exercício

Protocolo: 867313
Extrato da PORTARIA nº 041/2022-MP/9ªPJ/STM
Procedimento administrativo siMP 010332-031/2022
A Promotora da 8ª Promotoria de Justiça de Santarém, respondendo pela 
9ª Promotoria de Justiça de Santarém de Direitos Constitucionais e Probi-
dade administrativa, dra. ÉvEliN staEviE dos saNtos, torna pública a 
instauração de Procedimento administrativo siMP nº 010332-031/2022, 
que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de Santarém, 
situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade cEP: 68.040-050, 
santarém/Pa, fone: (93) 3512-0400.
PORTARIA nº 041/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado: Jadson soares da silva
Assunto: Acompanhar o cumprimento da 6ª Cláusula do Acordo de Não 
Persecução Penal nº 2022/29-9ªPJ/STM, firmado entre este Ministério Pú-
blico do Estado do Pará e JadsoN soarEs da silva.
ÉvEliN staviE dos saNtos, Promotora de Justiça.

Protocolo: 867324

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n°115/2022/GaB/MPcM-Pa  
Belém, 14 de outubro de 2022
  a Procuradora Geral do MPcM Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa 
GUEiros, no uso das atribuições conferidas pelo art. 10, inciso i da lei 
complementar nº 086/2013 e,
  coNsidEraNdo o disposto no § 3º do art. 47 da lei nº 9.292, de 19 de 
julho de 2021- lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, 
combinado com o § 2º do art. 6º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 2022 
- lei orçamentária anual, que autoriza por ato próprio dos seus respectivos 
representantes a abrir créditos suplementares das dotações orçamentá-
rias dos órgãos dos Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério 
Público, da defensoria Pública e dos demais Órgãos constitucionais inde-
pendentes,
rEsolvE:
art. 1º. fica autorizada a suplementação no valor de r$1.760.000,00 (um 
milhão, setecentos e sessenta mil), para atender a programação do orça-
mento vigente do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do 
Pará, na forma abaixo discriminada:

ProGraMa de traBaLHo NatUreZa de  
desPesa FoNte VaLor

 redUZido
38101.01.331.1495-8764 339039 0101 r$ 500.000,00
38101.01.451.1495-8765 339039 0101 r$ 100.000,00
38101.01.451.1495-8765 339040 0101 r$ 60.000,00
38101.01.122.1495-8766 339037 0101 r$ 400.000,00
38101.01.122.1495-8766 339039 0101 r$ 200.000,00
38101.01.122.1495-8766 449052 0101 r$ 200.000,00
38101.01.032.1495-8403 339039 0101 r$ 300.000,00

total r$1.760.000,00

 art. 2º. os recursos necessários à execução da presente Portaria, 
correrão por conta da anulação parcial de dotações consignadas no 
orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, 
da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminação 
a seguir:

ProGraMa de traBaLHo NatUreZa de  
desPesa FoNte VaLor

 sUPLeMeNtado
38101.01.032.1495-8403 319011 0101 r$1.760.000,00

total r$ 1.760.000,00

 art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 867634
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMidode aNÁLise 

e JULGaMeNto deProPostas
toMada de PreÇos N° 2001/2022 

objeto: execução das seguintes obras: construção de duas praças e um 
trapiche no município de Barcarena. a Prefeitura Municipal de Barcarena/Pa, 
através de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos 
técnicos da sEMdUr, em conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições 
do edital, torna público aos interessados que, após análises das propostas de 
preços apresentadas pelas 06 (seis) licitantes habilitadas em dois ou nos três 
lotes em disputa do processo licitatório em epígrafe, julgou como classificadas 
e desclassificadas as propostas das empresas descritas no resultado completo 
de análise e julgamento das mesmas que poderá ser adquirido no departa-
mento de licitações e contratos, no endereço descrito no edital, bem como 
no portal da transparência da prefeitura, através do endereço/link: https://
drive.google.com/drive/folders/1ydUtBta2uuXoclprvNfs3HgpM1lZrdfq ou, 
ainda, no portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema “Geo-obras”), atra-
vés do endereço/link:http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/deta-
lhes/7849. os representantes das seis empresas, querendo, terão vistas dos 
autos, podendo, eventualmente, interpor recursos pertinentes a essa fase, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação deste 
ato administrativo (resultado resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 
17:00h do dia 1° de novembro de 2022, conforme art. 109, inciso i, alínea 
“b”, c/c § 1°, da lei n° 8.666/93. todas as propostas estão disponíveis, inte-
gralmente, no portal da transparência da prefeitura, no endereço/link acima 
descrito. caso os interessados queiram acessar algum outro documento do 
processo que não esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicio-
nado do tcM/Pa (sistema “Geo-obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, 
nessa hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos 
que entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações e 
contratos, em dia de expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para o e-mail: 
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, também obser-
var o horário de expediente (enviar até as 17:00h do último dia de prazo). 
Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.

Protocolo: 867533

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Processo adMiNistratiVo Nº 2022-020901 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-020901 

Reconheço a Inexigibilidade de Licitação nos termos do Art. 25, inciso ii 
da Lei nº 8.666\93 e alterações posteriores, eu Ratifico o referido processo 
licitatório de acordo com o relatório da comissão Permanente de licitação 
para a contratação de empresa para a prestação de serviços de assesso-
ria e consultoria jurídica especializada na verificação de pendências junto a 
convênios, emissão de pareceres e consultas, tudo vinculado às áreas das 
secretarias Municipais de saúde e de assistência social de Bonito/Pa, repre-
sentada por: amanda lima de figueiredo advocacia E consultoria s/s, cNPJ: 
17.284.669/0001-55.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 20220209-01 

contratante: Fundo Municipal de saúde. contratada: amanda lima de 
figueiredo advocacia e consultoria s/s, cNPJ: 17.284.669/001-55. valor to-
tal: r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). objeto: contratação de empresa 
para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica especializada 
na verificação de pendências junto a convênios, emissão de pareceres e con-
sultas, tudo vinculado às áreas da secretaria Municipal de saúde de Bonito/
Pa. vigência: 08/09/2022 até 31/12/2022. assinatura contrato: 08/09/2022.

coNtrato Nº 20220209-02 
contratante: Fundo Municipal de assistência social. contratada: aman-
da lima de figueiredo advocacia e consultoria s/s, cNPJ: 17.284.669/001-
55. valor total: r$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). objeto: contratação 
de empresa para a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica 
especializada na verificação de pendências junto a convênios, emissão de 
pareceres e consultas, tudo vinculado às áreas da secretaria Municipal de 
assistência social de Bonito/Pa. vigência: 08/09/2022 até 31/12/2022. assi-
natura contrato: 08/09/2022. Nickerson cavalcante dos santos Geraldo 
- Prefeito em exercício.

Protocolo: 867535

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº. 001/2022-seMed
oBJeto: “seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente 
para aquisição de combustível; para manutenção do fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, conforme especificações 
contidas no termo de referência”. aBErtUra: 07/11/2022, às 09:00 horas. 
local da sEssÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus anexos 
estarão disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos 
portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal transpa-
rência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informa-
ções e retiradas no setor de licitações localizado no Prédio da secretaria 
Municipal de Educação de Brasil Novo, na travessa 28 de abril, 1176, centro
-Brasil Novo-Pará.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 002/2022-seMed

oBJeto: “seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para 
aquisição de combustível para manutenção do fundo Municipal de Educa-
ção, conforme especificações contidas no Termo de Referência”. ABERTURA: 
07/11/2022, às 11:00 horas. local da sEssÃo PÚBlica: (www.licitanet.
com.br). o Edital e seus anexos estarão disponíveis para download na plata-
forma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licita-
ções consultas) e Portal transparência do Município de Brasil Novo (https://
brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no setor de licitações localiza-
do no Prédio da secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo, na travessa 
28 de abril, 1176, centro-Brasil Novo-Pará.

Luciano Rolim Dos Santos-Pregoeiro
Protocolo: 867536

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreJo GraNde do araGUaia-Pa
retiFicaÇÃo

Na Portaria nº 017/2022-GP, publicada dia 21/10/2022 no diário oficial 
Nº 35.158, página 111. onde se lê: KalliNffEN. Leia-se: KalliNfEN.

Protocolo: 867537

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

HOMOLOGO a licitação na modalidade coNcorrÊNcia PÚBLica 
Nº 06/2022- PMc/seMed que tem por objeto reforma e readequação 
da Escola Estadual de Ensino Médio Professora osvaldina Muniz, Bairro são 
Benedito - cametá/Pa e com base no relatório da comissão Permanente de 
licitação e Parecer da controladoria Geral do município adJUdico seu ob-
jeto a v. r. ribeiro serviços ltda, cNPJ 04.873.649/0001-78, valor Global 
r$ 3.338.744,82, para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, 
inciso vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da 
Homologação: 21/10/2022. ordenadores: Victor correa cassiano, Pre-
feito Municipal de Cametá. Enio de Carvalho, Secretário Municipal de 
educação.

Protocolo: 867540

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

reGistro de PreÇo Nº 032/2022, vinculada ao Pe nº 032/2022-Pmc-srp. 
objeto: registro de Preços Para eventual e futura a contratação de empresa 
de Fornecimento de Refeições e Coffee Break, a fim de atender as Necessida-
des Prefeitura Municipal de capanema/Pa e suas secretarias. M a restaurante 
e Buffet Ltda, CNPJ 24.363.309/0001-04, com valor unitário: Item-Valor Uni-
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tário: 1-r$ 13,00; 2-r$ 10,50; 3-r$ 22,00; 4-r$ 80,00; 5-r$ 56,00; 6-r$ 
60,00; 7-r$ 13,00; 8-r$ 255,00; 9-r$ 356,00; 10-r$ 31,00; 11-r$ 29,00; 
12-r$ 53,00; 13-r$ 24,00; 14-r$ 18,00; 15-r$ 78,00; 16-r$ 68,00; 17-r$ 
78,30. vigência: 12(dose)meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
Em 19/10/2022. Laise Martins Leal - Pregoeira.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 2010005-2022 
Origem: Pregão Eletrônico nº 032/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de Capanema/Pará. Contratada: M.A Restaurante e Buffet Ltda - Me 
cnpj: 24.363.309/0001-04. objeto: registro de preços para eventual e futu-
ra a contratação de empresa de fornecimento de refeições e Coffeebreak, a 
fim de atender as necessidades Prefeitura Municipal de Capanema/Pa e Suas 
secretarias valor Global r$ 1.656.595,00(hum milhão, seiscentos e cinquenta 
seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais). vigência: por 12(dose) Meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 20/10/2022. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto

eXtratos de terMos aditiVos 
Termo Aditivo pregão Presencial nº 9/2021-006. termo aditivo de con-
trato nº 1510001-2021-Pregão Presencial nº 006-2021. objeto: locação de 
veículos automotores para atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de capanema/Pa. contratado: Joao Paulo P.G. do Nascimento cnpj nº 
04.100.963/0001-18.vigência: 12(doze) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º 
inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 06/10/2022. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito.
Termo Aditivo de Contrato nº 1510002-2021. Pregão Presencial nº 006-
2021. objeto: locação de veículos automotores para atender as necessida-
des da secretaria Municipal de capanema/Pa. contratado: J & M locação de 
veiculos ltda cnpj nº 24.361.322/0001-24. vigência: 12(doze) Meses. fund. 
legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 06/10/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.
Termo Aditivo Inex nº 010-2021. segundo termo aditivo de contrato nº 
2903003-2021. inexigibilidade nº 06/2021-010. objeto: contratação de Pes-
soa Jurídica para a realização de consultas na área de Pediatria para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Clinica Medfi-
sio ltda cnpj nº 19.792.842/0001-51.vigência: 06(seis)Meses. fund. legal: 
art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 21/09/2022. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

Protocolo: 867541

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de ProrroGaÇÃo 

credeNciaMeNto Nº 002/2022-FMs 
A Comissão Permantente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, rE-
solvE: Prorrogar até o dia 23 de janeiro de 2023o prazo para o credenciamen-
to nº 002/2022-fMs, referente ao processo administrativo n°2022/4/2873, 
inexigibilidade nº 003/2022-fMs,  cujo objeto consiste no credenciamento 
de pessoas jurídicas e físicas de direito privado, com ou sem finalidade lucra-
tiva, para contratação de serviços em saúde em regime de escala (médicos 
plantonistas) no atendimento a nível pré-hospitalar e hospitalar com atenção 
as urgências e emergências, nível ambulatorial com médicos especialistas, 
internações clínicas e cirúrgicas e seus protocolos de atendimento, objetivan-
do a estabilização das intercorrências de saúde de qualquer natureza, com a 
finalidade atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste 
município de Castanhal, conforme condições e especificações contidas no Ter-
mo de referência.  Igor Valente Teixeira - Presidente da CPL.

Protocolo: 867542

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. contrato nº. 305/2022 - santa 
fe comercio de combustíveis ltda - ME, cNPJ: 27.113.512/0001-10. Proces-
so licitatório nº 067/2022, Pregão Eletrônico nº 037/2022. objeto: registro 
de preço para aquisição de combustível (Óleo diesel comum) para fomento as 
ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa territórios 
Sustentáveis, conforme convenio n◦ 62/2022, Processo n° 2022/554188 no 
Município. valor total r$ 315.914,80. vigência: 18/10/2022 a 31/12/2022.
contrato nº. 304/2022 - Pará concretos e locações de Máquinas Pesadas 
ltda, cNPJ: 03.069.571/0001-70. Processo licitatório nº 065/2022, Pregão 
Eletrônico nº 038/2022. objeto: locação de trator de esteira d9 para fomento 
as ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa territó-
rios sustentáveis, Conforme Convenio n◦ 62/2022, Processo n° 2022/554188 
no Município. valor total r$ 337.988,00. vigência: 18/10/2022 a 31/12/2022. 
celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

Protocolo: 867543

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 35/2022-tiPo: Menor Preço 
por item - oBJEto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUais E fUtUras 
aQUisiÇÃo dE MatEriais PErMaNENtEs (cadEiras GiratÓrias, ca-
dEiras dE assENto fiXo E loNGariaNas), Para atENdEr as dEMaN-
das da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE do MUNicÍPio dE cUrio-
NÓPolis - data rEcEBiMENto ProPostas: 07 de novembro de 2022. 
Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site www.
curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 24 de ou-
tubro de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 867329
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de rePUBLicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 014/2022-FMe  

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-190901 
Proc. adMiNistratiVo Nº 01508003/22

O Município de Dom Eliseu, através do fundo Municipal de Educação, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 04/11/2022, 
realizará licitação, Pregão Eletrônico srP, tipo menor preço por item, para 
a coNstitUiÇÃo dE rEGistro dE PrEÇos Para fUtUro E EvENtUal 
aQUisiÇÃo dE PlaYGroUNd’s iNfaNtil coM divErsos EQUiPaMEN-
tos, faBricados/MoNtados/iNstalados, dEstiNados a atENdEr as 
Escolas do ENsiNo iNfaNtil, fUNdaMENtal MENor (1º a 5º aNo) Na 
ZoNa UrBaNa E ZoNa rUral, JUNto a sEcrEtaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo, cUltUra E dEsPorto, EM atENdiMENto ao fUNdEB - fUNdo dE 
MaNUtENÇÃo E dEsENvolviMENto da EdUcaÇÃo Básica E dE valori-
ZaÇÃo dos ProfissioNais da EdUcaÇÃo, do MUNicÍPio dE doM Eli-
sEU/Pa, cUJas EsPEcificaÇÕEs dEtalHadas ENcoNtraM-sE No aNEXo 
i do Edital., a realizar-se na no endereço eletrônico: https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao disposto na lei nº 
10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiada 
pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos en-
contram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://do-
meliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Prefeitura, localizado 
na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, deste Município - cEP: 
68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 
08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 867545

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 016/2022-PMde  

Proc. LicitatÓrio Nº 9/2022-101001  
Proc. adMiNistratiVo Nº 01909003/22

O Município de Dom Eliseu, através da Prefeitura Municipal, por intermédio 
do Pregoeiro, torna público que às 10:00h do dia 07/11/2022, realizará lici-
tação, Pregão Eletrônico srP, tipo menor preço por item, para a coNstitUi-
ÇÃo dE rEGistro dE PrEÇos Para fUtUro E EvENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE MatErial ElÉtrico dEstiNado a 
MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva da ilUMiNaÇÃo PÚBlica E dos 
PrÉdios PErtENcENtEs a PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUNdos MUNi-
ciPais dE doM ElisEU-Pa, cUJas EsPEcificaÇÕEs dEtalHadas ENcoN-
traM-sE No aNEXo i do Edital., a realizar-se na no endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá ao 
disposto na lei nº 10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital 
e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço ele-
trônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de licitações da Pre-
feitura, localizado na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, nº02, centro, deste 
Município - cEP: 68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de 
expediente das 08:00hs às 13:00hs. informações: licita.pmde@gmail.com.

Felipe Gabriel correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 867546

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de ratiFicaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 02/2022/PMFa 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Em-
preendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de ali-
mentação Escolar-PNAE. Ratificação: 21/10/2022. credenciada: ana da 
Cunha Ferreira.

Protocolo: 867549
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo Nº 067/2022-cLP-seMsa/cc. objeto: 
rEforMa E aMPliaÇÃo do cENtro dE EsPEcialidadEs flor do Miriti. 
coNtratada: BENEdito fErrEira loBato - EPP, cNPJ Nº 07.520.390/001-
70. originário do Processo de licitação de carta convite Nº 003/2022-cPl/sEM-
SA. Valor: R$ 320.774,93. Vigência: 20/10/2022 a 20/08/2023. Ratificado em: 
10/10/2022. Nazianne Barbosa Pena - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 867550

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de terMo de aditiVo de PraZo
coNtrato Nº 002.1/2021-srP-seMas/PMi-ad

terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato Nº: 002.1/2021-srP-se-
Mas/PMi-ad. oriGEM: PrEGÃo Nº 002/2021-srP-cPl-sEMsa; contratan-
te: fundo Municipal de assistência social. contratada: M do s a MacHado: 
cNPJ nº 03.810.523/0001-91; objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada EM aQUisiÇÃo dE MatErial dE dEscartávEl, HiGiENE E liM-
PEZa. vigência: 21/09/2022 a 31/12/2022. assinatura: 21/09/2022. 
Ana Maria de Jesus Lima da Costa - Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social de Igarapé-Miri.

Protocolo: 867551
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 010/2022-cP
Processo adMiNistratiVo Nº 107/2022

objeto: contratação de empresa especializada para recuperação e comple-
mentação de 141,40 km de estrada no Pa ipiranga no Município de itaitu-
ba-Pa. tipo: Menor preço global. data de abertura: 24/11/2022, às 10:00 
hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; 
informações/solicitações referente ao edital: dicoM, e-mail: licita2017.itb@
gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio 
Municipal de itaituba-Pa. À Comissão.

Protocolo: 867553
,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
decreto MUNiciPaL Nº 045/2022

O Município de Limoeiro do Ajuru por intermédio de seu Prefeito Municipal, 
o sr alcides abreu Barra torna público o decreto Municipal de nº 045/2022 
assinado do dia 21/10/2022, que dispõe sobre o recadastramento dos servi-
dores Públicos do Municipio de limoeiro do ajuru, e dá outras Providências, 
no Período do dia 31 de outubro a 18 de Novembro. a integra do decreto e 
seus anexos estão disponíveis no endereço eletrônico https://limoeirodoa-
juru.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ e no quadro de aviso da Prefeitura 
Municipal, câmara Municipal de limoeiro do ajuru, secretarias Municipais e 
demais órgãos que integram o poder executivo municipal de limoeiro do aju-
ru. alcides abreu Barra - Prefeito Municipal.

Protocolo: 867554
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 27.078/2022-PMM - 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 077/2022-ceL/seVoP/PMM - tipo 
Menor Preço (Global). data da sessão: 11/Nov/2022 - 09:00h (horário lo-
cal). objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
das oBras dE PaviMENtaÇÃo, UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM Na folHa 14, 
No NUclEo Nova MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário 
Municipal. integra do Edital e informações: sala da cEl/sEvoP/PMM - Pré-
dio da secretaria Municipal de viação e obras Públicas - sEvoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 
14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal 
do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. Franklin carneiro da 
silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 867560

aViso de aBertUra 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). Modo 
de disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 09/11/2022. 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 Partici-
PaÇÃo dE ÓrGÃos E ENtidadEs da PrEfEitUra MUNiciPal dE MaraBá - 
PMM. UasG: 929648. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 21/10/2022. FLediNaLdo oLiVeira LiMa - Pre-
goeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 867561

aVisos de aBertUra de LicitaÇÕes
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 110/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 21.824/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 10/11/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGistro dE PrEÇo Para EvENtUal aQUi-
siÇÃo dE áGUa MiNEral NatUral (GalÃo), BotiJÃo dE Gás liQUEfEito 
dE PEtrÓlEo 13 KG (coMPlEto) E rEcarGa dE 13 E 45 KG Para atEN-
dEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE E dEMais 
UNidadEs viNcUladas. UasG: 927495.  Íntegra do Edital no site: https://
www.gov.br/compras/pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício Ernesto 
frota, situada na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bair-
ro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 21/10/2022.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 106/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 25.240/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 09/11/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZa-
da Na PrEstaÇÃo dos sErviÇos dE aGENciaMENto dE viaGENs, QUE 
coMPrEENdE a rEsErva, EMissÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E caNcE-
laMENto dE BilHEtEs dE PassaGENs aÉrEas EM ÂMBito NacioNal, iN-
tErMUNiciPal E iNtErEstadUal, Por MEio dE atENdiMENto rEMoto 
(E-Mail E tElEfoNE) E atravÉs dE aGÊNcia, dEstiNado a atENdEr as 
NEcEssidadEs do fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE MaraBá coM PaciEN-
tEs E acoMPaNHaNtEs do ProGraMa tfd, QUE NEcEssitaM dE trata-
MENto fora do MUNicÍPio dE MaraBá (sErviÇos  coNtÍNUos). UasG: 
927495.  Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, in-
formações: sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida vP 
08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-
060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. 
Marabá (Pa), 21/10/2022. rodriGo soUsa Barros - Pregoeiro cPL/
PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 108/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 26.716/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 09/11/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal 
aQUisiÇÃo dE EXtiNtorEs, rEcarGa E Placas dE siNaliZaÇÃo dEsti-
Nados a atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚ-
dE. UasG: 927495.  Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@mara-
ba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 21/10/2022. MaUricio carVaLHo casteLo 
BraNco - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 867562

eXtrato ao coNtrato Nº 511/2022/seasP 
Processo Administrativo nº 20.407/2022/PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (srP) Nº 090/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços nº 403/2022-cPl. objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais dEs-
cartávEis, liMPEZa E EPi’s para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de assistência social, Proteção e assuntos comunitários Empresa: 
crs coMErcio E sErviÇos ltda, cNPJ/Mf sob o Nº 06.029.507/0001-54; 
valor em r$ 13.627,00 (treze mil, seiscentos e vinte e sete reais), assinatura 
19/10/2022 vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários.

eXtrato ao coNtrato Nº 512/2022/seasP
Processo Administrativo nº 20.407/2022/PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (srP) Nº 090/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços nº 403/2022-cPl. objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais dEs-
cartávEis, liMPEZa E EPi’s para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de assistência social, Proteção e assuntos comunitários Empresa: 
PaPEl E cia ProdUtos dE PaPElarias EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
Nº 19.518.277/0001-39; valor em r$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta re-
ais), assinatura 19/10/2022 vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira lima, 
secretaria Municipal de assistência social, Proteção e assuntos comunitários.
EXtrato ao coNtrato Nº 513/2022/sEasP, Processo administrativo 
nº 20.407/2022/PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (srP) Nº 
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090/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 403/2022-
cPl. objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais dEscartávEis, liMPEZa E EPi’s 
para atender as necessidades da secretaria Municipal de assistência social, 
Proteção e assuntos comunitários Empresa: d r dE liMa coMErcio EirEli, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 20.927.716/0001-46; valor em r$ 14.565,00 
(quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco mil reais), assinatura 19/10/2022 
vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários.

eXtrato ao coNtrato Nº 515/2022/seasP 
Processo Administrativo nº 20.407/2022/PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico (srP) Nº 090/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de registro 
de Preços nº 403/2022-cPl. objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais dEscartá-
vEis, liMPEZa E EPi’s para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de assistência social, Proteção e assuntos comunitários Empresa: dr lioN 
loJa da saÚdE EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 24.176.120/0001-
02; valor em r$ 10.948,00 (dez mil novecentos e quarenta e oito reais), 
assinatura 20/10/2022 vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia Oliveira Lima, 
secretaria Municipal de assistência social, Proteção e assuntos co-
munitários.

Protocolo: 867556

eXtrato do 1° aditiVo 
Apostilamento ao contrato n° 02/2020 entre a FCCM e a empresa L & C 
serViÇos e LocaÇÕes Ltda - ePP, Processo licitatório Nº 21931/2018-
cel/fccM, Pregão Presencial de registro de Preço Nº 001/2018-cel/fccM, 
contrato administrativo Nº 002/2020/fccM/PMM, reajustamento tendo de-
corrido o período de 12 (doze) meses do contrato no percentual referente ao 
primeiro ano de reajustamento de 11,494270%, adição de r$ 175.252,56 
(cento e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 
seis centavos).  Vanda Régia Américo Gomes.

Protocolo: 867557
  

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 463-2022/cPL 

Beneficiário - : UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA inscrita 
no cNPJ sob nº 01.808.192/0001-20, vencedora do item: 12 perfazendo o 
valor total de r$ 3.000,00 (três mil reais), ata dE rEGistro dE PrEÇo Nº 
464-2022/CPL, Beneficiário - : ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA 
inscrita no cNPJ sob nº 02.605.669/0001-32, vencedora do item: 01 e 02 
perfazendo o valor total de r$ 4.240,90 (Quatro mil duzentos e quarenta reais 
e noventa centavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 465-2022/CPL, Benefi-
ciário - : K.c.r. iNdUstria E coMErcio dE EQUiPaMENtos EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 09.251.627/0001-90, vencedora do item: 04 perfazendo o 
valor total de r$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais),

ata de reGistro de PreÇo Nº 466-2022/cPL 
Beneficiário - : COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E 
de coNsUMo Ltda inscrita no cNPJ sob nº 18.873.549/0001-56, vence-
dora do item: 10 perfazendo o valor total de r$ 10.531,20 (dez mil quinhen-
tos e trinta e um reais e vinte centavos), ata dE rEGistro dE PrEÇo Nº 
467-2022/CPL, Beneficiário - : ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604  inscrita 
no cNPJ sob nº 19.026.964/0001-37, vencedora do item: 29 perfazendo o 
valor total de r$ 6.900,00 (seis mil novecentos reais), ata dE rEGistro dE 
PREÇO Nº 468-2022/CPL, Beneficiário - : P G LIMA COM EIRELI inscrita no 
cNPJ sob nº 23.493.764/0001-61, vencedora dos itens: 05, 07, 08, 09, 15, 
17, 19, 27, 28 perfazendo o valor total de r$ 56.424,71 (cinquenta e seis mil 
quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), ata dE rEGis-
TRO DE PREÇO Nº 469-2022/CPL, Beneficiário - : QUICKBUM E-COMMERCE 
- EirEli inscrita no cNPJ sob nº 30.323.616/0001-64, vencedora do item: 20 
perfazendo o valor total de r$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), ata 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 470-2022/CPL, Beneficiário - : DELCA ARTIGOS 
MEdicos ltda inscrita no cNPJ sob nº 31.940.808/0001-82, vencedora dos 
itens: 03, 06, 18 perfazendo o valor total de r$ 17.972,00 (dezessete mil 
novecentos e setenta e dois reais), ata dE rEGistro dE PrEÇo Nº 471-
2022/CPL, Beneficiário - : BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 34.680.592/0001-51, vencedora do item: 16 
perfazendo o valor total de r$ 4.710,00 (Quatro mil setecentos e dez reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 472-2022/CPL, Beneficiário - : ANDEROX 
coMErcio aUdiovisUal ltda inscrita no cNPJ sob nº 37.348.536/0001-
02, vencedora do item: 31 perfazendo o valor total de r$ 7.000,00 (sete 
mil reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 473-2022/CPL, Beneficiário - : 
GtMEd distriBUidora dE MatEriais E EQUiPaMENtos HosPitalarEs 
E odoNtoloGicosltd inscrita no cNPJ sob nº 39.707.683/0001-57, ven-
cedora dos itens: 25, 26 perfazendo o valor total de r$ 22.400,00 (vinte e 
dois mil quatrocentos reais), ata dE rEGistro dE PrEÇo Nº 474-2022/cPl, 
Beneficiário - : LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS 
MÉdico HosPitalarEs EirEli inscrita no cNPJ sob nº 42.650.279/0001-07, 
vencedora dos itens: 22, 32 perfazendo o valor total de r$ 6.570,00 (seis mil 
quinhentos e setenta reais). vigência da ata: 12 meses a partir da assinatu-
ra. oriunda do PrEGÃo ElEtrÔNico (srP) nº 092-2022-cPl/PMM. Processo 
licitatório nº 22.845/2022-PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvEN-
tUal aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos E MatEriais Para atENdEr as UNi-
dadEs Básicas dE saÚdE (UBs) da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE. 
Marabá 20/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - Secretaria Municipal de 
saúde - sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 867563

coNtrato adMiNistratiVo Nº 527/2022-FMs/PMM 
Processo Administrativo nº 18.305/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (srP) Nº 079/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: cons-
titui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de Equipamen-
tos e Materiais Hospitalares para Unidade de terapia intensiva - Uti para 
adequação dos leitos da Uti covid para Uti geral tipo ii, com capacidade 
de 10 leitos no Hospital Municipal de Marabá (HMM). Empresa: JPG Pro-
dUtos farMacEUticos E HosPitalarEs ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 37.426.131/0001-45. valor: r$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte 
reais). dotações orçamentárias: 10.302.0012.2.055 - atenção de Média e 
alta complexidade - Mac/siH; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material 
de consumo. data da assiNatUra 20 de outubro de 2022. MoNica Bor-
cHart NicolaU - secretária Municipal de saúde - iNtEriNa de Marabá /Pa.
coNtrato adMiNistrativo Nº 515/2022-fMs/PMM Processo administra-
tivo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (srP) 
Nº 105/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: a aquisição de materiais descar-
táveis, isopores, garrafas térmicas, caixas térmicas, material para acondicio-
namento (sacos), e sacos de lixo com o objetivo de atender as necessidades 
do fundo municipal de saúde e demais unidades vinculadas à secretaria Mu-
nicipal de saúde de Marabá/Pa. Empresa: coMErcial Jr EirEli, inscrita no 
cNPJ sob N° 10.459.614/0001-09. valor: r$ 5.290,00 (cinco mil duzentos e 
noventa reais). dotações orçamentárias: 10 301 0012 2.047 Programa aten-
ção Básica de saúde - PaB,  10 302 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade , 10 302 0012 2.057 Manutenção ações saúde trabalhador - 
cErEst,  Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. data 
da assiNatUra 20 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU 
- secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 867564

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo Nº 027/2022-srP-PMP
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de materiais de câmeras de vigilância, destinado ao aten-
dimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, fundos e secretarias 
vinculadas.
ABERTURA: 08/11/2022, às 09:00horas (Brasília).
editaL e aNeXos: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://paca-
ja.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
LocaL da sessÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 20 de outubro de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 867566

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo Nº 028/2022-srP-PMP
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
objeto: registro de preços visando à futura e eventual contratação de em-
presas para fornecimento de materiais de centrais de ar, destinado ao atendi-
mento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, fundos e secretarias 
vinculadas.
ABERTURA: 09/11/2022, às 09:00horas (Brasília).
editaL e aNeXos: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://paca-
ja.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
LocaL da sessÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 20 de outubro de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 867568

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo Nº 029/2022 -PMP
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
objeto: contratação de empresa para aquisição de óleo diesel s10, conforme 
coNvÊNio Nº 072/2022, para atender demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá-Pa.
ABERTURA: 07/11/2022, às 09:00horas (Brasília).
editaL e aNeXos: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://paca-
ja.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
LocaL da sessÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 20 de outubro de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 867570
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie 1° termo aditivo aos contratos n° 20220113, 20220119, 20220203. 
Pregão Eletrônico n° 9/2021-0019. Partes: fMMa / fME / PM / a. l. f. loureilo Ei-
reli, cNPJ: 25.089.500/0001-72. finalidade: Prorrogação de prazo: 01/07/2022 
a 31/10/2022. fundamentação: artigo 57, ii, §1°, da lei n° 8.666/93 e altera-
ções posteriores. assinatura 30/06/2022.
esPÉcie 2° termo aditivo ao contrato n° 20210611. d.l n° 7/2021-010601. Par-
tes: fMs / oxigênio Bragança ltda, cNPJ: 38.178.727/0001-36. finalidade: 
Prorrogação de prazo: 01/07/2022 a 31/12/2022. fundamentação: artigo 57, 
ii, §1°, da lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. assinatura 30/06/2022. 
Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA.

Protocolo: 867571

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que reali-
zará licitação  na Modalidade Pregão Eletrônico-srP, que tem como objeto o 
registro de Preços para aquisição de materiais de expediente, de higiene e de 
limpeza para atender a Prefeitura Municipal de santa izabel através de suas 
secretarias Jurisdicionadas e fundos Municipais; sEssÃo PÚBlica: 08 de 
novembro de 2022, às 10:00hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. 
Edital disponível: 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: 867473

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico Nº 23/2022-PMsiP- seMtePs

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que reali-
zará licitação objetivando contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais e serviços funerários para atender a demanda da secre-
taria Municipal de trabalho e Promoção social no Municipio de santa izabel do 
Pará; sessão pública: 07 de novembro de 2022, às 10hs, horário de brasília, 
www.comprasnet.gov.br. edital disponível: endereço eletrônico: http://www.
comprasnet.gov.br (uasg 455288) e tcm pa – informações e-mail: pregoeiro-
pmsip@gmail.com.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl/PMsiP.

Protocolo: 867176

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
resULtado do JULGaMeNto 

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00001 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de santa Maria do-
pará/Pa, por meio do Presidente, torna público o resultado do julgamento da 
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00001, sendo o seguinte: Habilitação da Empre-
sa: f.s Barbosa serviço e locações ltda - cNPJ: 13.045.933/0001-47, sendo a 
vencedora com proposta totalizando o valor integral de r$ 5.850.653,16(cin-
co milhões oitocentos e cinquenta mil seiscentos e cinquenta e três reais e de-
zesseis centavos), que atendeu as exigências editalícias. carlos cleberson 
Ferreira da silva - Presidente da Comissão de Licitação.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20220002. contratante: fundo 
Municipal de saude, cNPJ nº 11.481.192/0001-11. contratado: E. M. c. leão 
- Me, cNPJ nº 11.189.910/0001-80. objeto: contratação de Empresa visando 
a realização de coleta, transporte, armazenamento e designação final de 
resíduos sólidos de lixo Patológicos, objetivando atender as necessidades 
da secretaria Municipal de saúde do Município de santa Maria do Pará/Pa. 
o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 30 de setembro de 2022, nos termo do art.57, inciso ii, da lei 
federal nº 8.666/93. vigência: 30/06/2022 a 30/09/2022. data de assinatu-
ra: 30/06/2022.

Protocolo: 867573

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 134/2022 - seMsa, de 20/10/2022

Vânia Maria azevedo Portela, secretária Municipal de saúde - seMsa, 
nomeada pelo Exmo. sr. Prefeito francisco Nélio aguiar da silva, através do 
decreto nº 0744/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o oficio nº 0535/2022-MP/9ªPJ/STM que requisita a aber-
tura de Procedimento administrativo para apurar o descumprimento do con-
trato de Gestão relacionado a não execução desde de setembro/2020 na 
integralidade dos serviços de saMU e das UBs 24 horas, não implantação 
dos serviços de cardiologia, Ginecologia e reumatologia e não execução do 
serviço de agência transfusional.
coNsidEraNdo o teor do relatório circunstanciado oriundo da comissão de 
acompanhamento e fiscalização do contrato de Gestão nº 105/2020-sEMsa/
fMs elencando as irregularidades ocorridas durante a execução deste contrato.
coNsidEraNdo o teor do Parecer Jurídico nº 091/2022 que encaminhou 
a autoridade superior, competente para deliberar acerca da decisão de se 
investigar os fatos através de um procedimento administrativo próprio (Pro-
cedimento sancionatório).
coNsidEraNdo a necessidade de apuração da denúncia formalizada, en-
volvendo as irregularidades apontadas na execução do contrato de gestão, 
dentre outros fatos, a incidência de infração contratual.
coNsidEraNdo o artigo 78, ii que descreve o cumprimento irregular das 
cláusulas contratuais como fato motivador para a rescisão contratual e apli-
cação de penalidade e artigo 87 que trata da inexecução parcial do contrato, 
ambos da lei 8.666/93.
coNsidEraNdo o artigo 105 da lei Estadual nº 8.972/2020 que impõe a 
obrigação da autoridade em apurar ocorrência de infrações administrativas.
resoLVe:
art. 1º - iNstaUrar Procedimento sancionatório para apuração dos fatos 
relatados teor do relatório circunstanciado oriundo da comissão de acom-
panhamento e fiscalização do contrato de Gestão nº 105/2020-sEMsa/fMs 
e seus anexos, no intuito de verificar o cumprimento irregular das cláusulas 
contratuais (art.78, ii da lei 8.666/93) e a inexecução parcial do contrato 
(artigo 87 da lei n.º 8.666/93).
art. 2º - dEsiGNar E ENcaMiNHar à comissão Permanente do Processo 
administrativo disciplinar, nomeados pela Portaria nº 040/2022-PGM, de 11 
de outubro de 2022, para apurar o Processo sancionatório nº 001/2022, bem 
como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 3º - DETERMINAR a notificação do Instituto Social Mais Saúde - ISMS, 
cNPJ nº 18.963.002/001-41, através da sua representante sra. carla soares 
alves, sobre os fatos.
art. 4º - fiXar inicialmente o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos 
trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que por motivo 
devidamente justificado. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete da secretaria Municipal de saúde-sEMsa, aos vinte dias do mês de 
outubro de dois mil e vinte e dois. Vânia Maria azevedo Portela - secretá-
ria Municipal de saúde/dec. nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
decisÃo adMiNistratiVa

No uso das atribuições que lhe conferem o art. 53, incisos XXVI c/c 
art. 57, § 1º, da lei orgânica do Município de santarém; e
coNsidEraNdo as disposições da lei nº 8666/1993, especialmente o previs-
to no artigo 87, que determina que, pela inexecução total ou parcial do con-
trato a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado 
as seguintes sanções,
i - advertência;
ii - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
iii - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
iv - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a adminis-
tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior;
coNsidEraNdo o artigo 105 da lei Estadual nº 8.972/2020 que impõe a 
obrigação da autoridade em apurar ocorrência de infrações administrativas.
coNsidEraNdo as disposições da lei Municipal nº 20.222 de 07 de julho de 
2017, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais 
no âmbito do município de santarém e dá outras providências;
coNsidEraNdo as disposições do artigo 10 lei Municipal nº 20.222 de 07 
de julho de 2017, que determina que os responsáveis pela fiscalização da 
execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irre-
gularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública 
por organização social;
CONSIDERANDO o oficio nº 0535/2022-MP/9ªPJ/STM que requisita a aber-
tura de Procedimento administrativo para apurar o descumprimento do con-
trato de Gestão relacionado a não execução desde de setembro/2020 na 
integralidade dos serviços de saMU e das UBs 24 horas, não implantação 
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dos serviços de cardiologia, Ginecologia e reumatologia e não execução do 
serviço de agência transfusional.
coNsidEraNdo as disposições do decreto Municipal nº 629/2017 de 24 de 
julho de 2017, que regulamenta a lei Municipal nº 20.222 de 07 de julho de 
2017 e dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a 
formalização e fiscalização de contratos de gestão e dá outras providências;
CONSIDERANDO Contrato de Gestão nº 105/2020 e aditivos firmado entre o 
Município de santarém e o instituto social Mais saúde;
CONSIDERANDO o Termo de Ajuste de Conduta nº 001/2020/MP/9ªPJ/STM;
CONSIDERANDO a decisão final do Processo Administrativo instaurado atra-
vés da Portaria nº 082/2021 - sEMsa de 14 de maio de 2021, que determinou 
a aplicação da sanção de advertência ao instituto social Mais saúde, prevista 
no artigo 87, i da lei federal nº 8.666/93, na cláusula vigésima, alínea “a” 
do contrato nº 105/2020 - sEMsa/fMs de Gestão Hospitalar, por executar 
os serviços em desconformidade com o exigido no contrato e seus anexos;
CONSIDERANDO a decisão final dos autos administrativos (Processo 
001/2022) que resultou na glosa de r$ 44.383,00 (quarenta e quatro mil, 
trezentos e oitenta e três reais) em desfavor do instituto social Mais saúde, 
por ter sido constatada a ausência de medicamentos no Hospital Municipal de 
santarém pela comissão de fiscalização e acompanhamento durante a visita 
realizada no dia 31 de janeiro de 2022, estando ciente a Procuradoria Geral do 
Município através do Memorando Externo nº 143/2022 - GaB/sEMsa;
CONSIDERANDO a decisão final dos autos administrativos(Processo 
002/2022)que resultou na glosa de r$ 142.564,00 (cento e quarenta e dois 
mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) em desfavor do instituto social 
Mais saúde, por ter sido constatada a ausência de medicamentos no Hospital 
Municipal de santarém pela comissão de fiscalização e acompanhamento 
durante a visita realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, estando ciente a 
Procuradoria Geral do Município através do Memorando Externo nº 145’/2022 
- GaB/sEMsa;
CONSIDERANDO a decisão final dos autos administrativo (Processo 004/2022) 
que resultou na aplicação de multa triplicada, em razão da reincidência, no 
valor de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em desfavor do instituto 
social Mais saúde, por ter sido constatada a ausência de medicamentos no 
Hospital Municipal de santarém e Unidade de Pronto atendimento - UPa, pela 
comissão de fiscalização e acompanhamento durante as visitas realizadas 
nos dias 06,08 e 09 de junho de 2022;
CONSIDERANDO a decisão final dos autos administrativos (Glosa Competên-
cia Julho e agosto/2022) que resultou na glosa de r$ 360.167,08 (trezentos 
e sessenta mil, cento e sessenta e sete reais e oito centavos) em desfavor do 
instituto social Mais saúde, por ter sido constatado o descumprimento de me-
tas e indicadores através dos relatórios técnicos de Glosas - caf nº 163/2021 
e nº 114/2022 da comissão de fiscalização e acompanhamento, de tudo 
ciente a Procuradoria Geral do município e a procuradoria jurídica da sEMsa, 
consoante Memorando externo nº 258/2022 - GaB/sEMsa e Memorando nº 
2283/2022 - GaB/sEMsa;
coNsidEraNdo os autos administrativos em tramitação na procuradoria ju-
rídica da sEMsa, encaminhados através do Memorando 2046/2022 -GaB/
sEMsa, em desfavor do instituto social Mais saúde, por ter sido constatada 
compra e pagamento de materiais (cozinha), no entanto, não foram localiza-
dos, conforme recomendações de glosa no valor de r$ 9.770,00 (nove mil, 
setecentos e sessenta reais) oriundas da controladoria Geral do Município e 
da comissão de fiscalização e acompanhamento;
coNsidEraNdo os autos administrativos em tramitação, encaminhados 
através do Memorando 2125/2022 - GaB/sEMsa, em desfavor do instituto 
social Mais saúde, por ter sido noticiada a falta de medicamentos básicos ao 
paciente sergio Gabriel do carmo Branco conforme memorando externo nº 
382/2022 PGM;
coNsidEraNdo os autos administrativos em tramitação, encaminhados 
através do Memorando 2235/2022-GaB/sEMsa, em desfavor do instituto so-
cial Mais saúde, por ter sido indicado na Manifestação técnica nº 002/2022 
- cGM, que o achado 2.7, se trata de empresas quarterizadas com caracterís-
ticas do objeto do contrato de gestão nº 105/2020 e o achado 2.11, se trata 
de valor bloqueado que deve ser restituído ao tesouro municipal, conforme 
memorandos externos nº 392 e 393/2022 - PGM;
coNsidEraNdo os autos administrativos em tramitação, encaminhados 
através do Memorando 2312/2022-GaB/sEMsa, em desfavor do instituto 
social Mais saúde, por ter sido constatada na visita técnica realizada no dia 
30.09.2022 ausência de manutenção dos equipamentos da agência transfu-
sional;
coNsidEraNdo a inexecução parcial do contrato nº 105/2020, pela não exe-
cução da prestação de serviços do saMU e UBs 24 horas de setembro de 2020 
a novembro de 2021;
coNsidEraNdo a inexecução parcial do contrato nº 105/2020, pela não im-
plantação dos serviços de cardiologia, ginecologia e reumatologia;
coNsidEraNdo inexecução parcial do contrato nº 105/2020, pela não exe-
cução dos serviços da agência transfusional;
coNsidEraNdo que a esta gestora já informou à Procuradoria Geral do Mu-
nicípio através dos memorandos externos nº 230 e 231/2022 que os ofícios 
nº 0531 e nº 0533/2022 - MP/9ª PJ/STM foram dirigidos respectivamente à 
PGM e ao chefe do Poder Executivo para instauração de procedimentos para 
apurar descumprimentos do contrato nº 105/2020;
coNsidEraNdo as informações contidas no Memorando nº 485/2022 da 
lavra da Presidente da comissão de acompanhamento e fiscalização - ca-
f(Portaria nº 114/2022 - sEMsa), de 22 de setembro de 2022, no qual so-
licita instauração de procedimento administrativo em desfavor do instituto 
social Mais saúde pela ausência de informações solicitadas nos ofícios nº 
144,158,183,189,190,192,193, 201 e 208/2022;
decido:
art. 1° - dEtErMiNar, diante dos fatos que caracterizaram o descumpri-

mento do contrato nº 105/2020, abertura de Procedimento administrativo 
sancionatório enviando cópia das providencias tomadas;
art. 2º - dEtErMiNar, em obediência a lei Municipal nº 20.222 de 07 de 
julho de 2017, o encaminhamento das cópias dos procedimentos realizados 
em desfavor do instituto social Mais saúde, a quem de direito para designar 
comissão especial para apuração. dê ciência. cumpra-se. Gabinete da secre-
taria Municipal de saúde, aos vinte dias do mês de outubro do ano de 2022. 
Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/ decre-
to nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 867574

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 011/2022. 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
011/2022-srP, tipo menor preço, registro de Preço para futura e Eventual 
contratação de empresa para serviços de recarga de tonner e manutenção 
de impressoras, destinados a suprir as necessidades das secretarias e fundos 
Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas-Pa. 
abertura: 04/11/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus anexos en-
contram-se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, nº 
01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, são caetano de odivelas - Pará, no 
horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/tcM-Pa, 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodive-
las.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Brenda 
da silva Barbosa - Pregoeira.

Protocolo: 867576

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220476 - toMada dE PrEÇos Nº tP012/2022- contratan-
te: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo fÉliX do XiNGU - contratado: JHPl 
coNstrUtora civil EirEli - objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
coNstrUÇÃo dE PoNtEs EM coNcrEto arMado EM Estradas vici-
Nais No MUNicÍPio dE sÃo fEliX do XiNGU atENdENdo E a sEcrEtaria 
MUNiciPal dE oBras. vigência: 11/10/2022 a 31/12/2022 - valor Global: 
r$ 2.376.994,75 (dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, novecentos 
e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) - data da assinatura: 
11/10/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 867577

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de adesÃo ata reGistro de PreÇos

a Prefeitura Municipal de são Geraldo do araguaia, através da secre-
taria Municipal de obras e infraestrutura, torna público: adesão à ata de 
registro de Preços 002-2022, Pregão Presencial srP nº 00039/2021, ob-
jeto: rEGistro dE PrEÇos para a eventual prestação de serviços para a 
perfuração de poços tubulares com fornecimento e instalação do sistema de 
bombeamento, para atender as necessidades do Município de são Geraldo do 
araguaia. são Geraldo do araguaia - Pa, 21 de outubro de 2022, ordenador 
(a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

adesão a ata de registro de Preços 002-2022, Pregão Presencial 
srP nº 00039/2021, Prazo de vigência: 21.10.2022 a 21.10.2023. oB-
JEto: rEGistro dE PrEÇos para a eventual prestação de serviços para a 
perfuração de poços tubulares com fornecimento e instalação do sistema de 
bombeamento, para atender as necessidades do Município de são Geraldo 
do araguaia. dotação orçamentaria: 1.056 e 2.043. contratante: Prefeitura 
Mul de são Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-22, contratada: 
HidrofoX coNstrUÇÕEs E sErviÇos EirEli, cNPJ: 26.775.461/0001-20, 
ct n. 20220360, valor: 475.000,00. são Geraldo do araguaia - Pa, 21 de 
outubro de 2022, Ordenador (a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus 
oliveira.

Protocolo: 867578
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 040/PMs/2022
toMada de PreÇos Nº 004/PMs/2022

a d J U d i c a Ç Ã o
toMada de PreÇos Nº 004/PMs/2022 

considerando o resultado obtido na presente licitação. adjudico a licitação que 
tem como objeto a reforma e Manutenção da Escola Estadual de Ensino Mé-
dio Paulo freire, conforme convênio Nº 15/2021, Processo Nº 2021/1126929 
jurisdicionado pela sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica - sEsPa, 
para cumprir com o coNvÊNio Nº 041/2022-sEdUc, ProcEsso PaE nº 
2021/1119953, jurisdicionado pela sEcrEtaria dE Estado dE EdUca-
ÇÃO e o Município de Sapucaia, Estado do Pará, em favor da firma: PRIMA-
vEra EMPrEENdiMENtos E sErviÇos EirEli, estabelecida à av. MoNtE 
castElo, s/N, Qd 25, lt 25, cEP 68537-000, caNaÃ dos caraJás, inscrita 
no cNPJ nº. 15.270.292/0001-50, com o valor global de r$ 2.001.192,32 
(dois milhões e um mil, cento e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

sapucaia - Pa, 20 de outubro de 2022.
PrEfEitUra MUNiciPal dE saPUcaia

WiLtoN MiraNda de LiMa-Prefeito Municipal
Protocolo: 867581

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2022-069PMt 

o Município de tUcUMÃ, através da Prefeitura Municipal de tucumã, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 04 de novembro de 2022, na modalidade Pregão Presencial srP 
Nº 9/2022-069PMt, tipo menor preço por itEM, cujo Eventual e futura aquisi-
ção de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos 
para atender as demandas do município de tucumã - Pa, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na sala de reuniões do departa-
mento de licitações, informações Gerais: o edital está disponível na rua do 
café, s/Nº, setor Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 21 de outubro de 
2022. Igor Lima dos Santos - Pregoeiro.

Protocolo: 867583

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro deivide da silva cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 045/2022PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço Por Item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGistro 
dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para PrEstaÇÃo dE 
sErviÇos dE coNfEcÇÃo dE iMPrEssos Gráficos E sErviÇos dE co-
MUNicaÇÃo visUal, dEstiNados À atENdEr a PrEfEitUra MUNiciPal 
dE trairÃo E fUNdos. data da abertura: 04/11/2022 Horário: 08:00hrs 
(horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon 
nº s/n - Bela vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de trairão. 
deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 867586

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 9202290039 
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 20220035, referente ao PrEGÃo ElE-
troNico Para rEGistro dE PrEÇos nº 9/2022-00039; objeto: registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas na pres-

tação de serviços funerários com fornecimento de urnas, preparação de corpos 
e translado para atender a demanda do fundo Municipal de saúde e fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, conforme especificações e condições constantes 
deste Edital e seus anexos; fornecedor Passos E dias fUNEraria ltda, no 
valor total: r$ 441.192,40 (Quatrocentos e Quarenta e Um Hum Mil, cento 
e Noventa e dois reais e Quarenta centavos); vigência: 12 meses, contados 
de 20/10/2022 à 30/10/2023.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: coNcorreNcia PUBLica Nº 3/2022-00003 

coNtrato Nº: 20223003 coNtrataNtE: PrEfEitUra MUNiciPal dE UrU-
ará; valor total: r$ - 5.100.692,96 (cinco Milhões, cem Mil, seiscentos e 
Noventa e dois reais e Noventa e seis centavos); W cUNHa da silva EirE-
li; oBJEto: construção de 03 (três) pontes em concreto armado, nas vicinais 
175 sul, 180 sul e Bairro Pimentolândia no Municio de Uruará-Pá, conforme 
convênio nº 150/2022; viGÊNcia: 19/10/2022 à 24/06/2023.

Protocolo: 867588

.

.

ParticULares
.

Jessica adriaNa reis 
torna público que recebeu da sEMas, lar nº 14052/2022 com validade 
17/10/2027 e aUtEf nº 274212/2022 com validade até 17/10/2024, res-
pectivamente, para Plano de Manejo florestal sustentado na fazenda ouro 
verde, no Município de avEiro/Pa.

Protocolo: 867596

MartiLiaNo de caLdas rocHa
cPF 147.126.873-04 

torna público que recebeu a licENÇa aMBiENtal dE oPEraÇÃo (lo) na 
secretaria Municipal de Meio ambiente de santa izabel do Pará, sob n° 
107/2022, para exercer atividade de extração mineral de saibro.

Protocolo: 867593

.

.

eMPresariaL
.

receBiMeNto (LiceNÇa de oPeraÇÃo)
LÍder coMÉrcio e iNdÚstria Ltda - LÍder QUiNtiNo

cNPJ Nº 05.054.671/0024-45 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém 
- licença de operação - lo Nº 269/2022. Para atividade de comércio varejista 
de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos alimentícios - lo-
calizado na travessa Quintino Bocaiúva, N° 1929. Bairro - cremação, Belém-
Pa. através do processo nº 5319/2020.

Protocolo: 867599

esPreNdor artes 
inscrita no cNPJ: 04.254.834/0001-84 

situada na av. Brasil, Jardim Planalto, N° 889, Novo Progresso/Pa, torna pú-
blico que recebeu da sEMMa-NP a emissão da lo, n° 114/2019, da sua ati-
vidade Artes Gráfica.

Protocolo: 867602

S & D AZEVEDO EMPREENDIMENTOS LTDA 
iNscrito No cNPJ N° 41.373.091/0001-98 

torNa PÚBlico QUE rEcEBEU da sEMMa/saNtarÉM a licENÇa PrEvia N° 
2022/056 E a licENÇa dE iNstalaÇÃo N° 2022/065, Para EXErcEr a ati-
vidadE dE coNstrUÇÃo dE EdificaÇÃo UNifaMiliar EM árEas ProtE-
Gidas oU sENsÍvEis, sitUado Na rUa doM MacEdo costa, N°1025, co-
MUNidadE altEr do cHÃo, MUNicÍPio dE saNtarÉM, Estado do Pará.

Protocolo: 867605

H2Q distriBUidora de ProdUtos QUÍMicos Ltda 
cNPJ nº 34.715.097/0001-30 

instalada na Passagem são Pedro, nº 20, atalaia, ananindeua/Pa, torna pú-
blico que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua, 
licença de operação nº l0014222, para a atividade de comércio atacadista e 
armazenamento de Produtos Químicos.

Protocolo: 867607

MatadoUro aMaZÔNia Ltda
cNPJ: 05.339.106/0001-38 

situada na rod. dom Eliseu coroli, s/N, km 08, zona rural, Bragança-Pa, 
torna público que recebeu a lo nº 033/2022 da sEMMa-Bragança, para de-
senvolver a atividade de matadouro/frigorífico, exceto aves, com validade até 
13/10/2024.

Protocolo: 867611

A empresa E. GOMES DA COSTA 
cNPJ N° 17.676.929/0001-38 

com Nome fantasia ParaiBaÇaÍ, situada na travessa João Pessoa, n° 1075, 
Bairro caiana, cidade de Nova timboteua/Pa. torna público que recebeu da 
secretaria Municipal de Meio ambiente - sEMMa, a licença Prévia, licença de 
instalação e licença de operação, sob Processo n° 008/2022.

Protocolo: 867618
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coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
terMo de Parceria

o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ  firmou 
em 07/10/2022 - tErMo dE ParcEria, tendo o crM-Pa como ParcEiro 
oUtorGaNtE e a UNiÃo BrasilEira dE EdUcaÇÃo E cUltUra(UNBEc) 
- cNPJ nº10.847.382/0001-47 - colÉGio Marista Nossa sENHora dE 
NaZarÉ, como ParcEiro oUtorGado, tendo como objeto a concessão pelo 
oUtorGado de descontos nos valores de suas mensalidades escolares aos 
beneficiários do OUTORGANTE a partir do ano letivo de 2023. Signatários: 
ParcEiro oUtorGaNtE - drª. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo 
-Presidente do crM-Pa, Parceiro oUtorGado - ir.iraNiLsoN cor-
reia de LiMa - Vice-Presidente da UNiÃo BrasiLeira de edUcaÇÃo 
e cULtUra(UNBec).

eXtrato de terMo aditiVo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ-crM-Pa  
designado como contratante firmou tErMo aditivo nº03/2022  em 
03/10/2022 com a empresa sPlit sErvicE rEfriGEraÇÃo E coMÉrcio 
ltda., cNPJ Nº11.048.879/0001-68,  contratada; objeto: prestação de ser-
viço de instalação, manutenção, higienização, remoção e carga de gás em 
aparelhos de ar tipo split com fornecimento de material de linha refrigerante e 
elétrica para sede e anexo do crM-Pa. fundamento legal:art.57, ii, art.78, 
Xii c/c art.79, i da 8.666/93. Prorrogação - inicio 03/10/22 e termino em 
16/11/22. signatários - contratante: drª. tereZa cristiNa de Brito 
aZeVedo -Presidente do crM-Pa, contratado:  sPLit serVice reFri-
GeraÇÃo e coMÉrcio Ltda. - sr. MarcLeYtoN da siLVa e soUZa.

eXtrato de terMo aditiVo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ-crM-Pa  
designado como Contratante firmou TERMO ADITIVO nº01/2022  em 
05/10/2022 com a empresa avaNti coNstrUÇÕEs E sErviÇos ltda.- 
cNPJ Nº24.426.491/0001-03,  contratada; objeto: reforma das instalações 
físicas da sede do crM-Pa. fundamento legal:art.57, ii, §1º, item ii c/c §2º, 
art.58, i, art.65 i, a c/c §§1º e 2º da 8.666/93. valor aditivado: r$37.739,46 
(trinta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais, e quarenta e seis centavos) 
com percentual de 29,61%. valor Global: r$165.176,35(cento e sessenta e 
cinco mil, cento e setenta e seis reais, e trinta e cinco centavos).vigência: 
início 19/08/22 e término 18/10/22. signatários - contratante: drª. tereZa 
cristiNa de Brito aZeVedo -Presidente do crM-Pa, contratado: 
aVaNti coNstrUÇÕes e serViÇos Ltda. - sr. YUri LeaL FoNseca.

disPeNsa de LicitaÇÃo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ efetivou 
dispensa de licitação Nº 23/2022, Base legal - art. 24, ii da lei n° 8.666/93 
e decreto 9.412/2018. objeto: aquisição de um notebook, dois suportes para 
notebook, um monitor de 23,8”, uma mochila para notebook, um jogo de 
teclado e mouse sem fios, uma headsete e um pacote office 2019 para o 
setor de fiscalização do crM-Pa. credor: dEll. valor global de r$11.187,00. 
dotação orçamentária - Nº 622.11.33.90.30.005 - material de informática. 
Autorizado em 02/09/2022 e ratificado em 27/09/2022 - dra. tereza cristi-
na de Brito azevedo - Presidente do crM/Pa.

disPeNsa de LicitaÇÃo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ efetivou 
dispensa de licitação Nº 24/2022, Base legal - art. 24, ii da lei n° 8.666/93 
e Decreto 9.412/2018. Objeto: aquisição de uma smart TV de 43″, led, full 
hd, uma webcam brio 4k pro, e uma câmera digital de 20mp, 8x zoom para o 
setor de fiscalização do crM-Pa. credor: MaGaZiNE lUiZa. valor global de 
r$3.789.76. dotação orçamentária - Nº 622.11.33.90.30.005 - material de 
Informática.. Autorizado em 12/09/2022 e ratificado em 27/09/2022.
dra. tereza cristina de Brito azevedo - Presidente do crM/Pa.

disPeNsa de LicitaÇÃo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ efetivou 
dispensa de licitação Nº25/2022, Base legal- art. 24, ii da lei n° 8.666/93 e 
Decreto 9.412/2018. Objeto:  contratação de profissional  para prestação de 
levantamento arquitetônico de interiores conhecido como “as built”, tais como 
plantas, cortes, fachadas etc., com todas as alterações e modificações promo-
vidas durante a reforma do imóvel da delegacia regional de Marabá. credor: 
faBiaNo caNdido  olivEira -  cPf Nº862.139.462-68. valor GloBal de 
r$2.500,00. dotaÇÃo orÇaMENtária: as despesas decorrentes do objeto 
correrão à conta dos recursos constantes da rubrica: 6.22.1.2.44.90.51.001- 
Estudos e projetos. Autorizado em 30/09/2022 e ratificado em 05/10/2022 
- drª. tereza cristina de Brito azevedo - Presidente do crM/Pa.

disPeNsa de LicitaÇÃo
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ - dispensa 
de licitação Nº26/2022, Base legal - art. 24, inciso ii, da lei N°8.666/93 e 
o Decreto nº 9.412/2018. Objeto: Objeto: aquisição e instalação de purifi-
cador de água para a sede do  crM-Pa.  credor: carlos tavarEs - cNPJ 
nº83.336.750/0001-60. valor global de r$1.050,00(hum mil e cinquenta re-
ais).dotaÇÃo orÇaMENtária-622.12.44.90.52.006 - aparelhos e utensílios 
de copa e cozinha. Autorizado em 13/10/2022 e Ratificado em 14/10/2022, 
por drª. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo-Presidente do crM/Pa.

disPeNsa de LicitaÇÃo
coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ - dispensa 
de licitação Nº27/2022, Base legal - art. 24, inciso ii, da lei N°8.666/93 e 
o decreto nº 9.412/2018. objeto: objeto:  aquisição e instalação de 06(seis) 

persianas tipo cortina rolo de tela e plantas artificiais para a SEDE do CRM-PA. 
credor: NEW MovEis corPorativo ltda. - cNPJ Nº46.475.822/0001-20. 
valor global de r$12.879,88(doze mil, oitocentos e setenta e nove reais, e 
oitenta e oito centavos).dotação orçamentária: 622.11.33.90.39.011 - ma-
nutenção e conservação de imóveis. Autorizado em 14/10/2022 e Ratificado 
em 17/10/2022, por drª. tereZa cristiNa de Brito aZeVedo-Presi-
dente do crM/Pa.

editaL de iNtiMaÇÃo
o coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº3.268/57, regulamentada 
pelo decreto nº44.045/58, e consoante os termos do código de Processo 
Ético Profissional (Resolução CFM 2306/2022), INTIMAR a Drª. FRANCYELLE 
PiEtro PEssoa riBEiro MarQUEs - oaB/Pa 26.074, representante legal 
dos denunciantes, que no dia 29/11/2022 às 20 horas, haverá o julgamento 
do PEP nº24/2019 por videoconferência, através da plataforma ZooM, e que 
deverá entrar em contato com o setor jurídico para obter o link via e-mail:se-
cjuridica@cremepa.org.br, até 48(quarenta e oito) horas de antecedência da 
data do julgamento. Por se encontrar em local incerto e não sabido e para que 
chegue ao conhecimento desta, expediu-se este Edital, que será publicado 
na forma da lei. Drª. Maria de Fátima Guimarães Couceiro-Conselheira 
corregedora.

Protocolo: 867613

reQUeriMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL 
de oPeraÇÃo da dedetiBrÁs

A empresa M ANTONIO DE SOUSA EIRELI (DEDETIBRÁS) 
inscrita no cNPJ sob o nº 04.785.168/0001-00 

torna público que requereu a secretaria de Estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade (sEMas/Pa), através do Processo de nº 2022/0000034210, sua 
licença ambiental de operação, para a atividade de Prestação de serviços 
fitossanitários/domissanitários com utilização de controle de pragas e vetores. 
Empreendimento localizado na rua dos caripunas, 2823, cEP 66025-110, 
bairro cremação, município de Belém/Pa.

Protocolo: 867615

a coMPaNHia de saNeaMeNto 
do tocaNtiNs - saNeatiNs 

inscrita no cNPJ 25.089.509/0007-79 
torna público que recebeu da secretaria de Meio ambiente de são Geraldo do 
araguaia/Pa, no dia 13/06/2022 a licença de operação nº 147/2018, do sis-
temas de abastecimento de água (saa) e a licença de operação n° 146/2018 
e licença de instalação n° 145/2017 do sistema de Esgotamento sanitário do 
município de são Geraldo do araguaia/Pa.

Protocolo: 867629

Pedido de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo-Lo
ataLaia coMÉrcio, 

serViÇos e rePreseNtaÇÃo Ltda 
cNPJ: 04.282.328/0001-07

torNa PÚBlico QUE Está rEQUErENdo À sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMBiENtE - sEMas a lo Para atividadE dE coMÉrcio atacadis-
ta dE ProdUtos E EXtraÇÃo MiNEral, coM o ENdErEÇo Na rUa sÃo 
BoavENtUra, 26, cidadE vElHa, cEP: 66.020-550, atravÉs do rEQUE-
riMENto/ProcEsso soB o Nº. 2022/0000020900.

Protocolo: 867622

Empresa MOINHos crUZeiro do s.a. 
inscrito no cNPJ sob o nº 88.301.155/0021-52 

E no cadastro de contribuinte do Estado Pará sob a i. E. 15.191.871-6, es-
tabelecido na rod. arthur Bernardes, n. º 6753, Bairro icoaraci, Belém - Pa, 
comunica o extravio do livro de registro de Utilização de documento fiscais e 
termos de ocorrências - Modelo 6, de Nº de ordem 01.

Protocolo: 867623

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de trairÃo usando de suas atribui-
ções legais vem através de seu pregoeiro deivide da silva cruz tornar público 
os extratos de edital conforme abaixo:
Pregão eletrônico srP n° 044/2022FMs-Pe-srP, tipo Menor Preço 
por Item, Modo de Disputa Aberto.
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrE-
sa Para aQUisiÇÃo dE oXiGÊNio MEdiciNal dEstiNados a atEN-
dEr o fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE trairÃo-Pa. data da abertura: 
03/11/2022 Horário: 08:30hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon 
nº. s/n - Bela vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de trai-
rão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 867624
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cÂMara MUNiciPaL de MeLGaÇo
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico: Pe-003/2022-cPL-cMM 
objeto: aquisição parcelada de Material de consumo: (Gêneros alimentícios, 
Materiais de Expediente, Material de Higiene, limpeza e descartáveis) e Ma-
terial Permanente para suprir as demandas da câmara Municipal de Melgaço. 
situação: Homologado. vencedores: d EvaNGElista dE liMa EirEli, cNPJ 
37.158.079/0001-93, pelo valor de r$ 572.474,50 (quinhentos e setenta e 
dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), refe-
rente aos itens que constam dos autos do processo; J c riBEiro dos saN-
tos, cNPJ 26.664.937/0001-55, pelo valor de r$ 506.756,96 (quinhentos 
e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), 
referente aos itens que constam dos autos do processo; e s. M. PirEs raMos 
ltda, cNPJ 44.173.387/0001-53, pelo valor de r$ 563.945,85 (quinhentos e 
sessenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco cen-
tavos), referente aos itens que constam dos autos do processo. valor Geral da 
Homologação: r$ 1.643.177,31 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, 
cento e setenta e sete reais e trinta e um centavos). Melgaço, 16 de outu-
bro de 2022. Elias Sarraf Pacheco - Presidente da Câmara Municipal.

Protocolo: 867626

“iNteGraL aGroiNdUstriaL da aMaZÔNia Ltda 
cNPJ nº 04.521.063/0001-44 

Proprietária da FaZeNda iNteGraL PecUÁria, detentora do cNPJ nº 
04.521.063/0002-25, localizada no município de Paragominas/Pa, torna pú-
blico que requereu à sEMMa a oBtENÇÃo de lar para o desenvolvimento da 
atividade de criaÇÃo dE BoviNos”.

Protocolo: 867627

errata de aViso de LicitaÇÃo Pe N°04/2022 saae/siP.
reF. a PUBLicaÇÃo do dia 21/10/2022, PÁG 118.

oNde se LÊ: sessão pública: 04 de outubro de 2022, às 10hs.
Leia-se: sessão pública: 07 de novembro de 2022, às 10hs.

itaMara Pereira aMiNtas-Pregoeira
Protocolo: 867649

J a traNsPortes de PassaGeiros eireLi
cNPJ: 14.083.453/0001-33 

situada na rod. Br 308, s/N, km 199, zona rural, cariateua, Bragança-Pa, 
torna público que requereu licença de operação junto à sEMMa-Bragança, 
para desenvolver a atividade de garagem de ônibus/transportadora e seus 
anexos, em 21/10/2022.

Protocolo: 867632
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