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Portaria
.

Portaria Nº 527/2022-PGe.G
o Procurador-Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 5º, XViii, da lei complementar Estadual n.º 041, de 29 de 
agosto de 2002,
coNSidEraNdo a necessidade de esta Procuradoria-Geral dar cumpri-
mento ao decreto n.º 1.963, de 22 de janeiro de 2018, editando e re-
vendo verbetes de orientação Jurídica com efeito vinculante, embasados 
em entendimentos consolidados, atuais e fundamentados em majoritárias 
doutrina e jurisprudência;
coNSidEraNdo as conclusões do Parecer n.º 000388/2022, a proposição 
da Chefia da Procuradoria Consultiva, e a determinação da Exma. Procura-
dora-Geral adjunta administrativa nos autos do processo n.º 2022/272658, 
de elaboração de proposta de alteração da orientação Jurídica n.º 31, para 
devida adequação ao Parecer aprovado;
coNSidEraNdo o teor do Parecer n.º 656/2022, que sugere alteração na 
alínea “c”, item i, da orientação Jurídica n.º 31;
coNSidEraNdo que a revisão da oJ n.º 31 visa a mero ajuste do verbete 
para adequá-lo às conclusões do Parecer n.º 000388/2022, na forma do 
art. 7º, caput, do decreto nº 1.963/2018; e
coNSidEraNdo a prescindibilidade de que para a revisão de orientação 
jurídica sejam adotados os mesmos trâmites dispostos no decreto estadual 
n.º 1.963/2018, para edição de novo verbete,
rESolVE:
art. 1º. rever a alínea “c”, do item i, da orientação Jurídica n.º 31.
art. 2º. a orientação Jurídica ora revista possui caráter vinculante, segun-
do a lei complementar n.º 041/2002 e o decreto n.º 1.963/2018, não 
servindo, entretanto, à revisão de processos já definitivamente decididos 
pela administração
até esta data, na forma do art. 6º do mesmo decreto.
art. 3º. Publique-se e divulgue-se a todos os órgãos e entidades da admi-
nistração estadual.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 24 de outubro de 2022.
ricardo Nasser Sefer
ProcUrador-GEral do ESTado

 aNeXo ÚNico
VerBete reVisto

orieNtaÇÃo JUrÍdica N.º 0031 - “sobre acumulação de cargo, 
emprego ou função civil com atividade militar:
i. aplica-se aos militares o art. 37, inciso XVi da constituição federal, nos 
seguintes termos: a) é lícita a acumulação de cargos de militar e professor; 
b) é lícita a acumulação de cargos de militar com outro técnico ou cientí-
fico; e c) é lícita a acumulação de cargos de militar do Quadro de Oficiais 
de Saúde com outro cargo ou emprego privativo de profissionais de saúde, 
com profissões regulamentadas;
ii. a acumulação da atividade militar com cargo, emprego ou função ci-
vil deixou de ser ilícita com as Emendas constitucionais nº 101/2019 e 
075/2019, desde que observada a prevalência da atividade militar e a com-
patibilidade de horários;
iii. É possível atribuir efeitos retroativos à Emenda constitucional fede-
ral nº 101/2019 e à Emenda constitucional Estadual nº 075/2019, para 
alcançar relações anteriores à sua promulgação e afastar a ilicitude de 
acumulação pretérita mantida de boa-fé, resguardando-se, entretanto, as 
situações efetivamente consumadas e consolidadas pelo ato jurídico per-
feito e coisa julgada.”

Protocolo: 867820

diÁria
.

Portaria Nº 534/2022-PGe.G. 
BeléM, 21 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1343088;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias 
aos Procuradores do Estado, Marcela Braga reis, identidade funcional nº 
5903070/2 e Henrique Nobre reis, identidade funcional nº 55589662/1, 
para participarem do evento: XiV Jornadas Brasileiras de direito Processu-
al, 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: 867803
Portaria Nº 538/2022-PGe.G. 

BeléM, 21 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1352977;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias à 
Servidora, Sandra Maria Silva ferreira, identidade funcional nº 5433452/3, 
para participar do evento: orçamento Público com enfoque na despesa pú-
blica e preparação para o encerramento do exercício, no período de 07.11 
a 09.11.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: fortaleza/cE
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867779
Portaria Nº 539/2022-PGe.G. 

BeléM, 21 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1352977;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 03 ½ diárias à 
Servidora, Kerly de Nazaré de Souza rodrigues, identidade funcional nº 
5891269/1, para participar do evento: orçamento Público com enfoque na 
despesa pública e preparação para o encerramento do exercício, no período 
de 06.11 a 09.11.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: fortaleza/cE
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 867795
Portaria Nº 535/2022-PGe.G. 

BeléM, 21 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1343088;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias ao 
Procurador do Estado, José augusto freire figueiredo, identidade funcional 
nº 57223898/1, para participar do evento: XiV Jornadas Brasileiras de 
direito Processual, no período de 23.10 a 25.10.2022.
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: 867805
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Férias
.

Portaria Nº 266 de 24 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 01de 
janeiro de 2015.
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coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de dEZEMBro/2022.

ideNtidade FUNcioNal NoMe PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5953814/1 afoNSo JoSÉ NaSciMENTo dE liMa 15/01/2021 a 
14/01/2022

15/12/2022 a 
13/01/2023

5941222/5 aNa caroliNa do roSario ViEira 17/12/2021 a 
16/12/2022

19/12/2022 a 
17/01/2023

5953818/1 aNdrESSa da SilVa PErES BaTTEZZaTi 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5960397/1 aUrora criSTiNa loPES laUZid 06/05/2021 a 
05/05/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5953719/1 BrUNa criSTiNa caSTElo BraNco 
corrEa

15/01/2021 a 
14/01/2022

22/12/2022 a 
20/01/2023

5953732/1 carla daNiEllE WEYl coSTa crUZ 15/01/2021 a 
14/01/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

57196446/2 daNiEllE do Socorro caValcaNTE doS 
SaNToS

15/01/2021 a 
14/01/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

5953754/1 dENiSE GoNÇalVES dEMES 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

6113124/2 dilMa Maria cardoSo caValcaNTE 20/01/2021 a 
19/01/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5914902/2 doMiNiQUE SaNclair MiraNda Barra 16/12/2021 a 
15/12/2022

19/12/2022 a 
17/01/2023

5953819/1 flaVio fariaS PiNHo 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5953809/1 GEaNNE caSTro daMaScENo 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5909062/2 Maria daS GraÇaS BENiGNo dE aNdradE 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5953780/1 MilENE criSTiNa Vidal rEBElo 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5953728/1 NaTália carNUT rEGo 15/01/2021 a 
14/01/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

54189682/4 NaYaNa lEiTE KlaUTaU fErrEira 20/03/2021 a 
19/03/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5953804/1 PaUla daNiEla da SilVa loPES 20/01/2021 a 
19/01/2022

15/12/2022 a 
13/01/2023

5903943/3 rEGiaNE aParEcida liMa MorEira 27/11/2021 a 
26/11/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

5917262/2 SaNdY BroWN BaraTa 11/02/2021 a 
10/02/2022

01/12/2022 a 
30/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 867954
Portaria Nº 267 de 24 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 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor abaixo relacionado, 15 (quinze) dias de férias re-
gulamentares, a serem gozadas no mês de dEZEMBro/2022.

ideNtidade 
FUNcioNal NoMe PerÍodo aQUi-

sitiVo
PerÍodo 

GoZo

57229615/3 raiMUNdo do Socorro SilVa cordEiro 20/01/2021 a 
19/01/2022

16/12/2022 a 
30/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 867956

secretaria de estado
de PlaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

liceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 997/2022-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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1176916,
rESolVE:
coNcEdEr a servidora cElia aNGEla liSBoa alMEida, id. funcional nº. 
5007151/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
lotada na coordenadoria de Gestão de custos, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 01 de dezembro de 2022 a 30 de dezembro de 2022, 
referente ao triênio de 01.07.2001 a 30.06.2004.
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: 867960
Portaria Nº 996/2022-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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1327089,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor aNToNio carloS aMador PaNToJa, id. funcio-
nal nº. 2015285/1, ocupante do cargo de Servente, lotado na Secretaria 
adjunta de Modernização e Gestão administrativa, 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio, no período de 03 de novembro de 2022 a 02 de dezembro 
de 2022, referente ao triênio de 01.04.2007 a 31.03.2010.
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: 867952

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 42/2022 – sePlad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, com sede na Travessa do chaco, nº 2350, bairro Marco, 
cEP: 66.093-543, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUi-
Sa - fadESP, inscrita no cNPJ sob o nº 05.572.870/0001-59, estabelecida 
na av. augusto correa, s/n, cidade Universitária José da Silveira Netto, 
bairro Guamá, cEP: 66075-110, Belém/Pa.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada para elaboração do “Planejamento Estratégico de longo Prazo 
do Estado do Pará – PARÁ 2050”, conforme especificações estabelecidas no 
Termo de referência. Este contrato vincula-se ao Termo de referência, in-
dependentemente de transcrição, e vincula-se ao termo de inexigibilidade, 
conforme determina o art. 55, Xi, da lei nº 8.666/93.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.121.1508.8892 - Elaboração dos instrumentos 
de Planejamento
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica
Valor Estimado: r$ 4.713.647,20 (quatro milhões, setecentos e treze mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais e, vinte centavos)
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
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ViGÊNcia: o prazo de vigência deste contrato será de 15 (quinze) meses, 
contados da data de assinatura, podendo ser tal vigência dilatada confor-
me disposto no art. 57, §1º, da lei federal nº 8.666/93.
data de assinatura eletrônica: 20/10/2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 867754
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo – sePlad

coNcUrso PÚBlico Para ProViMeNto de VaGas eM 
carGos de NÍVel sUPerior
coNcUrso PÚBlico c-210

edital Nº 18/sePlad/sePlad, de 24 de oUtUBro de 2022
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo 
– SEPlad, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas  neste  Edital  e  demais  normas  pertinentes, em cumprimento 
à decisão judicial proferida nos autos do processo n° 0808317-
88.2022.8.14.0301, em trâmite perante a 15ª Vara cível e Empresarial de 
Belém, torna pública a atribuição da pontuação sub judice de 0,25 ponto 
em razão do título de aprovação em concurso Público para o candidato 
SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo, no EdiTal Nº 14 SEPlad/
Pa, dE 24 dE JaNEiro dE 2022 - rESUlTado dEfiNiTiVo da ProVa dE 
TÍTUloS, e, consequentemente, no EdiTal Nº 16 SEPlad/Pa, dE 28 dE 
JaNEiro dE 2022 - rESUlTado fiNal dEfiNiTiVo, conforme a seguir 
especificado:
1. fica alterado o EdiTal Nº 14 SEPlad/Pa, dE 24 dE JaNEiro dE 2022 - 
rESUlTado dEfiNiTiVo da ProVa dE TÍTUloS, da seguinte forma:
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica: 
(...) 3173; SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo; 0,5 (...)
2. Em razão da alteração constante do item 1, é efetivada a reclassificação 
dos candidatos para o carGo 09: TEcNico EM GESTao dE iNforMaTica, 
que passam a ter a sua classificação alterada.
3. O Anexo 02: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e 
Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e por ordem 
de classificação, do EDITAL Nº 16 SEPLAD/PA, DE 28 DE JANEIRO DE 2022 
- rESUlTado fiNal dEfiNiTiVo, passa a vigorar com o seguinte teor:
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica: 4; 3702; MaNoEl 
PaNToJa alVES JUNior; 1,6; 0,6; 0,8; 0,7; 0,8; 2,8; 7,3; 9,25; 0,25; 
16,8 / 5; 12; YaGo alBErTo MoUra da SilVa; 1,4; 0,8; 1; 0,5; 0,4; 2,4; 
6,5; 10; 0,25; 16,75 / 6; 3553; BENEdiTo MoNTEiro fErrEira JÚNior; 
1,4; 0,7; 0,4; 0,5; 0,8; 2,4; 6,2; 8,75; 1,5; 16,45 / 7; 887; adilSoN 
TaMaNQUEira lEao; 1,8; 0,6; 0,8; 0,6; 0,6; 2,4; 6,8; 9; 0,25; 16,05 / 8; 
3173; SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo (SUB JUdicE); 1,8; 0,6; 
1; 0,3; 0,4; 2,4; 6,5; 8; 0,5; 15 / 9; 3902; YGor filiPE MaGalHÃES dE 
carValHo; 1,4; 0,5; 0,2; 0,8; 0,8; 3; 6,7; 8,25; 0; 14,95.
4. O Anexo 03: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e 
Não Classificados para o número de Vagas Efetivas e para o Número de 
Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e por ordem de classificação, 
do EdiTal Nº 16 SEPlad/Pa, dE 28 dE JaNEiro dE 2022 - rESUlTado 
fiNal dEfiNiTiVo, passa a vigorar com o seguinte teor:
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica: 10; 993; fEliPE 
TEiXEira GoNZalEZ; 1; 0,6; 0,6; 0,7; 0,8; 2,4; 6,1; 8,5; 0,25; 14,85 / 
11; 398; iVE KiNiVE SilVa frEiTaS; 1; 0,5; 0,8; 0,9; 0,8; 2,2; 6,2; 8,5; 
0; 14,7 / 12; 3745; JorGE rodriGUES carValHo; 1,6; 0,2; 0,6; 0,6; 
0,4; 3; 6,4; 7; 0; 13,4 / 13; 3329; Marcio MarTiNS fariaS; 1,2; 0,5; 
0,8; 0,6; 1; 2,8; 6,9; 6,25; 0; 13,15 / 14; 265; JEaNNE dE oliVEira 
PErEira; 1,8; 0,5; 0,6; 0,3; 0,8; 2,4; 6,4; 6,25; 0; 12,65.
5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 
Belém/Pa, 24 de outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 867970

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

_____________________________________
coNtrato: 126/2022

Processo:2022/1343557
cHaMada PÚBlica N.002/2021

oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na arEa dE SaUdE aoS SEGUradoS 
E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:02/03/2022
Vigência:02/03/2022 a 02/03/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor: 60.000,00

coNTraTado: clÍNica dE fiSioTEraPia SaNTarÉM lTda.- fiSiocliN
cNPJ: 06.227.860/0001-49
Endereço:TraV SilVa JardiM Nº772- Bairro: aParEcida
Município SaNTarÉM/Pa, cEP:68.040-540
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
_________________________________________________________

Protocolo: 867338
_________________________________________________________

coNtrato: 127/2022
Processo:2022/1351439
cHaMada PÚBlica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na árEa dE SaÚdE aoS SEGUradoS 
E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/01/2022
Vigência:01/01/2022 a 01/01/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor: 60.000,00
coNTraTado: HoSPiTal caraJáS lTda.- HoSPiTal SÃo lUcaS
cNPJ: 05.027.875/0001-09
Endereço: aV. JoÃo GoMES do Val Nº2753- Bairro: cENTro
Município rEdENÇÃo/Pa, cEP:68.553-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
_______________________________________________________

Protocolo: 867503

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 807 de 24 oUtUBro de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 
09/07/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1343150 (PaE), de 19/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor ilton Giussepp Stival Mendes 
da rocha lopes da Silva, matrícula nº 5945964/2, ocupante do cargo de 
Presidente, a viajar a cidade de Brasília/DF, no dia 24/10/2022, a fim de 
desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (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, 24 de outubro de 
2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 867943
Portaria Nº 803 de 24 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 
2022/1337740 (PaE), de 20/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora camila Busarello, matrí-
cula nº 55587635/2, ocupante do cargo de Procurador/diretor, lotada na 
diretoria de Previdência, a viajar a cidade de São Paulo/SP, no período de 
23/10/2022 a 27/10/2022, a fim de participar do Curso de Compliance e 
Governança no Setor Público, promovido pelo iNSPEr.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 867800
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Portaria Nº 804 de 24 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 
2022/1350920 (PaE), de 20/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Paulo Gabriel Neto alves, 
matrícula nº 6402046/1, ocupante do cargo de Soldado, da Polícia Militar 
do Estado do Pará, lotado na diretoria de Proteção Social dos Militares des-
te instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, a viajar ao muni-
cípio de ourilândia do Norte/Pa, no período de 24/10/2022 a 18/11/2022, 
a fim de realizar o serviço de atendimento sobre reserva e reforma remu-
nerada aos beneficiários deste IGEPREV, no Caminhão – Unidade Móvel do 
iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 25 e ½ (vinte e cinco 
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, 24 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 805 de 24 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 
2022/1357653 (PaE), de 21/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Keytson deny Gomes Portu-
gal, matrícula nº 5929454/3, ocupante do cargo em comissão de coorde-
nador de Tecnologia da informação, a viajar ao município de Marabá/Pa, 
no período de 24/10/2022 a 28/10/2022, a fim de realizar a verificação da 
estrutura física e lógica 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, 24 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 806 de 24 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 
2022/1358204 (PaE), de 21/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alex Gleiton carneiro lopes, 
matrícula nº 5929464/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de in-
formática, lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação, a viajar 
ao município de Marabá/Pa, no período de 24/10/2022 a 28/10/2022, a 
fim de realizar a verificação da estrutura física e lógica 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, 24 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 867829

oUtras Matérias
.

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 
30/06/2020.
considerando que o disposto no art. 100,§3º da cf/88;
considerando que a requisição de Pequeno Valor – rPV trata-se daquela 
relativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento 
de sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no 
art. 87, incisos i e ii, da adcT, art. 1º da lei Estadual nº 6.624/2004;
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rESolVE:
Tornar público a íntegra da relação de requisições de Pequeno Valor – rPV 
pagas rEfErENTE ao MÊS dE SETEMBro/2022

BeNeFiciÁrio NÚMero de rPV Processo JUdicial
MiriaN GoNcalVES PirES 2021-591/2JEfP/rPV 0838615-05.2018.8.14.0301

SUEli carValHo rodriGUES 2021-821/1JEfP 0866453-83.2019.8.14.0301
GraciliaNo da SilVa GoMES 086579644.2019/1JEfP 0865796-44.2019.8.14.0301

oScarliNa dE NaZarE coNcEicao 
TocaNTiNS 2021/S/N/1JEfP 0807881-37.2019.8.14.0301

clarioMar dE SoUZa ToScaNo 2021/S/N/2JEfP 0866430-40.2019.8.14.0301
TErEZiNHa Maria lEiTE rodriGUES 2021/S/N/1JEfP 0834311-55.2021.8.14.0301

NErcY alMEida dE SoUSa 2021/1430/2JEfP 0864488-70.2019.8.14.0301
dEUZaliNa liSBoa doS SaNToS 2021-1721/2JEfP 0842796-78.2020.8.14.0301

Maria JoSE iZidoro fEliX 2021/1804/2JEfP 0825507-35.2020.8.14.0301
TErEZiNHa cUNHa da coSTa 0831299-04.2019.814.0301/JEfP 0831299-04.2019.8.14.0301

JaMES STEPHaN liMa fErrEira 2022.S/N/2JEfP 0837902-30.2018.8.14.0301
darci NaZarE dE alMEida MESQUiTa 0831021-03.2019.814.0301 0831021-03.2019.8.14.0301

SEVEriNo coNdE BaTiSTa 2021-S/N/1JEfP 0834573-39.2020.8.14.0301
Maria do carMo SilVa 2021-1654/JEfP 0829601-26.2020.8.14.0301

Maria EUfENia NoroNHa PiNa 2021-S/N/1JEfP 0809918-03.2020.8.14.0301
Maria oScariNa SoUZa dE frEiTaS 2021-1354/JEfP 0810351-07.2020.8.14.0301

EdNa Maria lola oliVEira 2021-1358/JEfP 0811052-31.2021.8.14.0301
Maria fE fErrEira 2021-S/N/2JEfP 0801220-42.2019.8.14.0301

BENEdiTa MiraNda PErEira 2021-S/N/1JEfP 0821068-15.2019.8.14.0301
Maria SaNTaNa SaloMao araUJo 2021-S/N/1JEfP 0804958-04.2020.8.14.0301

MaridElia dE liMa MENEZES 2021-SN/2JEfP 0821896-74.2020.8.14.0301
Joao Maria ViaNa dE SoUZa 2021-702/1JEfP 0821573-06.2019.8.14.0301

roSa Maria loUcENco GoNcalVES 2021-1316/2JEfP/rPV 0871391-87.2020.8.14.0301
Maria dE NaZarE NaSciMENTo dE frEiTaS 2021/343/1JEfP 0833506-39.2020.8.14.0301

faTiMa Maria dE BriTo riBEiro 02021-1420/2JEfP 0826354-71.2019.8.14.0301
Maria liNdalVa alVES dE oliVEira 083797-47.2020.814.0301 0836797-47.2020.8.14.0301
roSiValdo PaNToJa doS SaNToS S/N 0807444-93.2019.8.14.0301

rEJaNE do Socorro S/N 0807444-93.2019.8.14.0301
rEGiNa cHriSTiNa P S/N 0807444-93.2019.8.14.0301

GrEGorio doS SaNTo S/N 0807444-93.2019.8.14.0301
riVEliNo PaNToJa d S/N 0807444-93.2019.8.14.0301

Maria do Socorro lira oliVEira 0835545-72.2021.8.14.0301/2JEfP 0835545-72.2021.8.14.0301
HElENa dE JESUS SilVa 2021-1567/2JEfP 0827231-74.2020.8.14.0301

Maria dE NaZarE crUZ fUrTado 0819376-78.2019.8.14.0301 0819376-78.2019.8.14.0301
Maria dE loUrdES coiMBra da SilVa 2021-S/N/1JEfP 0851366-19.2021.8.14.0301

aNa Maria ValiNo MoNTEiro 2021-S/N/1JEfP 0852941-62.2021.8.14.0301
aNa Maria fErrEira MoraES 2021-S/N/1JEfP 0806547-65.2019.8.14.0301

Maria MacHado SaNToS 2021-917/1JEfP 0811998-37.2020.8.14.0301
olGariNa BriTo doS SaNToS alVES 2021-S/N/1JEfP 0827015-50.2019.8.14.0301

NElY NEGrao doS aN 2021-1382/JEfP 0800049-16.2020.8.14.0301
aMElia dE MESQUiTa rEiS 2021-S/N/2JEfP 0813476-46.2021.8.14.0301

Maria do Socorro alMEida SoUZa 2021-1022-2JEfP 0802146-23.2019.8.14.0301
PalMira dE oliVEira TErTUliaNo 2021-S/N/2JEfP 0825639-29.2019.8.14.0301

raiMUNda daS GracaS SilVa dE araUJo 086 rPV/2021 0834324-88.2020.8.14.0301
SilVia do carMo alMEida alVES 2021-S/N/1JEfP 0812895-31.2021.8.14.0301

riSoNildE rocHa GoMES 2021-S/N/1JEfP 0810409-73.2021.8.14.0301
aNToNia daria oliVEira riBEiro 2021-S/N/1JEfP 0827094-29.2019.8.14.0301

rUTH HElENa lEiTE PoMPEU 2021-S/N/1JEfP 0802696-81.2020.8.14.0301
Maria MENdES doS SaNToS 2021-S/N/1JEfP 0876590-90.2020.8.14.0301

GEraldo faro cardoSo 2021-S/N/1JEfP 0815560-59.2017.8.14.0301
Maria da aNUNciacao MiraNda cardoSo 2021-S/N/1JEfP 0865296-75.2019.8.14.0301

VEra lUcia fErNaNdES MacHado 2021-S/N/1JEfP 0828622-64.2020.8.14.0301
Maria JUcUNdiNa MoUZiNHo da rocHa 2021-S/N/1JEfP 0831269-95.2021.8.14.0301

Maria NaTalicE liSBoa da coSTa 2020-922/2JEfP 0813108-08.2019.8.14.0301
Maria dE NaZarE MaciEira dE carValHo 2022-S/N/2JEfP 0806477-48.2019.8.14.0301

MadalENa BaraTa PaNToJa 2020-2395/JEfP 0836937-18.2019.8.14.0301
Maria dE faTiMa fErrEira rodriGUES 2021-0817083-04.2020.814.0301 0817083-04.2020.8.14.0301

BENEdiTa da SilVa PElEJa 2021-S/N/2JEfP 0857611-80.2020.8.14.0301
cloViS dE SENNa MENdES NETo 0537/2022 0841170-29.2017.8.14.0301

Joao GaBriEl MENdES dE alMEida 0536/2022 0841170-29.2017.8.14.0301
roSilENE caMPoS ViEira 0236/2022 0045827-18.2015.8.14.0301

claUdiENE dE NaZarE corrEa caMPoS 0235/2022 0045827-18.2015.8.14.0301
raiMUNda MariNHo dElGado 2021-1522/2JEfP 0045827-18.2015.8.14.0301

raiMUNda aNdradE fErNaNdES 0818172-96.2019.8.14.0301/2JEfP 0818172-96.2019.8.14.0301
aNToNia GoMES da SilVa 2021/1742 0876254-57.2018.8.14.0301

UMiracY TEiXEira fErrEira 2022-0848096-89.2018.814.0301 0848096-89.2018.8.14.0301
aNToNio dE SoUSa PiNHEiro 0828597-22.2018.8.14.0301/2JEfP 0828597-22.2018.8.14.0301

TElMa HElENa rodriGUES oliVEira 2021-1471/2JEfP 0824393-95.2019.8.14.0301
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ENEaS BoTElHo caMPoS 2021-S/N/1JEfP 0872124-53.2020.8.14.0301
ZElia Maria doS SaNToS PErEira 446/2022 0831546-14.2021.8.14.0301

carMEM rUTH coSTa BarBoSa 2021-0806053-69.2020.8.14.0301 0806053-69.2020.8.14.0301

laiZE fErNaNda aSSiS da SilVa 2022-0812857-
19.2021.8.14.0301/1JEfP 0812857-19.2021.8.14.0301

SEBaSTiaNa PaiXao PacHEco 2021/S/N/1JEfP 0832989-97.2021.8.14.0301
Maria daS dorES coSTa 0805793.26.2019 0805793-26.2019.8.14.0301

Maria MiriaM fariaS loBaTo 2021-1373/2JEfP 0862121-73.2019.8.14.0301
roSa Maria fErrEira MorEira 2021-1052/2JEfP/rPV 0824142-77.2019.8.14.0301
raiMUNda rodriGUES da SilVa 0879418-59.2020.8.14.0301 0879418-59.2020.8.14.0301
MarilENE dE oliVEira BarroS 0811997-52.2020/1JEfP 0811997-52.2020.8.14.0301
MoEMa alVarENGa dE araUJo 2JEfP/rPV 0827140-18.2019.8.14.0301

NESTor corrEa fraZao 2021-2JEfP 0806957-94.2017.8.14.0301
Maria do carMo da cUNHa PiNTo 416rPV/2021 0807989-66.2019.8.14.0301

JoSE Maria SolaNo MElo 2021-S/N/2JEfP 0875841-73.2020.8.14.0301
MariZETE dE MENEZES GoMES 0819363.79.2019.814.0301 0819363-79.2019.8.14.0301

roSa daS GracaS BarBoSa foNSEca 2021-1º-0806766-78.2019.8.14.0301 0806766-78.2019.8.14.0301
roSa da SilVa NEGrao 2021-087827-89.2020.8.14.0301/2JEfP 0875827-89.2020.8.14.0301
Maria Nadir loUrEiro 0820651-62.2019.8.14.0301 0820651-62.2019.8.14.0301

clEUZa Maria dE liMa fErrEira 2021-1606/2JEfP 0804263-50.2020.8.14.0301
Maria BEZErra dE oliVEira 2021-1061-2JEfP 0831404-78.2019.8.14.0301

Maria Nadir BorGES 2020-1527/2JEfP 0821816-47.2019.8.14.0301
SHirlENE Socorro corrEa caMPoS 237/2022 0045827-18.2015.8.14.0301

JoaNa Marilia raMoS MiraNda 2021-1268/2JEfP 0862081-91.2019.8.14.0301
aNGEliTa SilVa dE oliVEira 2021-S/N-1JEfP 0832077-37.2020.8.14.0301

raiMUNda GEGoria dE araUJo aQUiNo 2021-1551/JEfP 0825918-15.2019.8.14.0301
TErEZa MoUra MoNTEiro 2021-S/N/1JEfP 0835791-05.2020.8.14.0301

aNa da SilVa PaNToJa 2021-S/N/2JEfP 0826153-79.2019.8.14.0301
HElENa Gaia PiTEira 2021-S/N/1JEfP 0819380-18.2019.8.14.0301

NicoliNo coElHo PiTEira 2021-S/N/1JEfP 0819380-18.2019.8.14.0301
JoSEfa da SilVa coSTa 2021-S/N/1JEfP 0821048-53.2021.8.14.0301
JoSEfa da SilVa coSTa 2021-S/N/2JEfP 0831181-28.2019.8.14.0301

Maria dalVa doS SaNToS VaScoNcEloS 336/2021/1JEfP 0879355-34.2020.8.14.0301

roSEMEirE do carMo dE frEiTaS 2021-0860201-
98.2018.8.14.0301/2JEfP 0860201-98.2018.8.14.0301

JUliETa MarTiNS dE caSTro 0829996-81.2021.8.14.0301 0829996-81.2021.8.14.0301
TErEZiNHa dE JESUS da SilVa E SilVa 2021-1279/2JEfP 0873283-02.2018.8.14.0301

dUilcE oliVEira caSTro TEiXEira 0814071-16.2019.8.14.0301 0814071-16.2019.8.14.0301
dEMErVal da SilVa alMEida 2021-0826888-78.2020.814.0301 0826888-78.2020.8.14.0301

MariNalVa liMa MorEira 2021-1722/2JEfP 0865699-44.2019.8.14.0301
doMiNGaS roSa da coNcEicao SaNToS 2021-1-0826051-57.2019/1JEfP 0826051-57.2019.8.14.0301

Maria dE NaZarE MaciEl PaNToJa 2021-1383/1JEfP/rPV 0808936-23.2019.8.14.0301
BErGMaN do Socorro PiNHEiro BraGa 2021-513/2JEfP/rPV 0804948-57.2020.8.14.0301

NorMa SUElY SoarES doS SaNToS 2022-S/N/1JEfP 0825115-32.2019.8.14.0301

ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
PrESidENTE do iGEPrEV

Protocolo: 867857
..

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 2370 de 24 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, alBa NaZarÉ PiNTo do carMo, coorde-
nadora fazendária da célula de captação de recursos e controle da dívida, 
com Identificação Funcional nº 05615658-01, e a servidora Suely do socor-
ro nunes monteiro, coordenadora fazendária da célula de Encargos Gerais 
do Estado, Matrícula n° 05596238, para atuarem respectivamente como 
fiscal e fiscal Substituto ao 2º Termo aditivo ao contrato nº 055/2020/
SEFA, firmado entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e a 
Empresa 1° TaBElioNaTo dE NoTaS dE BElÉM.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 867949

terMo aditiVo a coNtrato

terMo aditiVo: 10º
coNtrato: 008/2020/seFa

data da assinatura: 18/10/2022.
da fundamentação legal: fundamento no art. 61, i da lei n° 8.666/93 por 
meio da Manifestação Jurídica nº 399/2022/coNJUr.
do objeto: o acrescimo 01(um) posto de vigilância diurno no prédio da 
Secretaria da fazenda (Órgão central), conforme planilha em anexo, 
que mudará o valor mensal do contrato de r$ 1.052.250,18 (Um milhão, 
cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos) para 
r$ 1.062.132,40 (Um milhão, sessenta e dois mil, cento e trinta e dois 
reais e quarenta centavos) perfazendo o valor anual de r$  12.745.588,80 
(doze milhoes, setecentos e quarenta e cinco mil , quinhetos e oitenta e 
oito reais e oitenta centavos)
fiPaT
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.37
fonte de recursos: 0176 – fiPaT
Valor Mensal Total (com acréscimo de 1postos)- r$1.062.132,40
Valor anual Estimado: r$12.745.588,80
contratado: c & S ViGilaNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial EirEli , ins-
crita no cNPJ/Mf no 14.151.000/0001-05,com sede na alameda Moreira 
da costa 14 Bl. “B”, Bairro São Braz, Belém-Pa, cEP. 66093-710.
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 867793
terMo aditiVo: 5º

coNtrato: 054/2021/seFa.
data da assinatura: 20/10/2022.
Justificativa: Com fundamento no art. 57, II, 65, §1º da Lei nº 8.666/93 e 
na Manifestação nº 407/2022/coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem 
por objeto: o acréscimo de novos postos de serviço; alteração implicará em 
acréscimo financeiro de R$ 7.587,42 (Sete mil, quinhentos e oitenta e sete 
reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 1,36% do valor inicial 
mensal do contrato, que passa de r$ 648.232,94 (Seiscentos e quarenta e 
oito mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) para r$ 
655.820,36 (Seiscentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e trin-
ta e seis centavos), elevando o valor anual de r$ 7.778.795,28 (Sete milhões, 
setecentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e 
oito centavos) para r$ 7.869.844,32 (Sete milhões, oitocentos e sessenta e 
nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
orçamento: 170106.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.37
fonte de recursos: 0176 e/ou 376– fiPaT
Valor anual Estimado: r$ 7.869.844,32
contratado: KcM SErVicoS ESPEcialiZadoS EirEli, registrada nesta 
Junta comercial do Estado do Pará, sob NirE nº 15600319175, com sede 
alameda Moreira da costa, n° 25, Bairro: Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-710
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 867774

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 2230 de 11 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor ricardo WilliaM raMirEZ VoJTa, nº 0580301203, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, 
objetivo de realizar fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 
12.10.2022 à 14.10.2022, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 2231 de 13 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor EdErSoN cHarlES da SilVa GoMES, nº 5520939701, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, 
objetivo de realizar fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 
12.10.2022 à 14.10.2022, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 2232 de 13 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidora caroliNE TiEMi KoBaTa SaNToS, nº 5520938201, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, 
objetivo de realizar fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 
12.10.2022 à 14.10.2022, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 2233 de 13 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor caio filiPE dE SoUSa VaZ, nº 0591567501, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, 
objetivo de realizar fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 
12.10.2022 à 14.10.2022, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº de 2234 de 13 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  
diárias a servidora faBiaNa allEGriNi JacoBS, nº 0591532901, fiScal 
-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do TaPaJÓS, 
objetivo de realizar fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 
12.10.2022 à 14.10.2022, no trecho Óbidos  - Juruti - oriximiná - Óbidos.

Protocolo: 867948



diário oficial Nº 35.162  9Terça-feira, 25 DE OUTUBRO DE 2022

..

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

contrato Nº: 139/2022
objeto: aquisição de solução de proteção contínua de dados (backup) cor-
porativa com hardware e software com serviços de instalação e treina-
mento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo 
de referência. o referido contrato vincula-se ao Edital de Pregão, com a 
seguinte discriminação do objeto:

iteM descriÇÃo UNid. QUaNt. Valor UNitÁrio 
(r$)

Valor total 
(r$)

1 appliance de Backup UN 6 1.249.999,99 7.499.999,94

2 Software de Backup - Por 
Socket UN 60 37.499,99 2.249.999,40

3 Software de Backup 
-Por VM UN 300 4.449,99 1.334.997,00

5
Serviço de instalação, 

configuração e treinamento 
técnico

UN 1 64.999,99 64.999,99

 ToTal    11.149.996,33

Valor Global Máximo Estimado de até: r$11.149.996,33 (onze milhões, 
cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e 
três centavos)
data de assinatura: 20.10.2022
Vigência: 20.10.2022 a 19.10.2027
fundamento legal: adesão à ata de registro de Preços n° 033/2021, 
oriunda do Pregão Eletrônico n° 033/2021, Processo n° 2021/555.274, 
certame realizado pela ProdEPa
contratada: clM SofTWarE coMÉrcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda
Endereço:  rua calçada das Hortências, nº 131, Piso 2 – Bairro: centro
cEP: 06.453-017  Barueri/SP
diretor responsável: carlos alexandre ferreira da Silva – diretor de Tecnologia
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 867796

.

.

oUtras Matérias
.

PreGÃo eletrÔNico Nº 017/2022
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 08/11/2022, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 866498

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBlica

.

.

.

liceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1.344 de 24 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 6644;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora SaBriNa SaMPaio BaNdEira, id. funcional nº 
57197953/1, ocupante do cargo de fisioterapeuta, lo tada no Unidade de re-
ferencia Especializada - Marcelo cândia, 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 24/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 867947

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 060/2019 - Processo Nº 
2019/540082
ParTES: SESPa E a EMPrESa Eco EMPrESa dE coNSUlToria E orGaNiZaÇÃo,
do oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 60/2019, por mais 12 meses.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 60.19, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/11/2022 a 31/10/2023.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: a presente despesa está prevista na se-
guinte dotação orçamentária: 8238 / 8309 /8288,  Elemento de despesa: 
339039 / 339040, fonte de recurso: 0103 / 0149 / 0349 e ação: 267721.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 60.2019, não alteradas por este instrumento.
data de assinatura: 21 de outubro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- PorTaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 867953
11º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 01/2018 - Processo: 
2022/1255167
ParTES SESPa E a EMPrESa E B cardoSo EirEli
do oBJETo: o presente instrumento tem por objeto o remanejamento de postos 
de limpeza, sem qualquer acréscimo no valor do contrato, conforme planilha 1.1, 
bem como a atualização dos endereços constantes na cláusula décima Terceira 
do contrato nº 01/2018, de acordo com a planilha 1.2, abaixo:
TaBEla 1.1: 

Quantidade 
postos tipo postos endereço atual endereço -reMaNeJaMeNto

02
Posto auxiliar de 

limpeza
 

caps amazonia Passagem 
dalva, 377 - Marambaia, 

Belém - Pa, 66623-610 (caps 
amazonia/caps Marambaia)

Gabinete – Nível central Tv. lomas 
Valentinas, 2190 - Marco, Belém - Pa, 
66093- 677 (Sespa - Nível central)

02
 

 Posto auxiliar de 
limpeza

 

UBV Unidade de Borrifação - 
rodovia Br 316, KM08 n°2001

-

Gabinete – Nível central Tv. lomas 
Valentinas, 2190 - Marco, Belém - Pa, 
66093- 677 (Sespa - Nível central)

01 01 Posto auxiliar de 
limpeza

central de imunobiológicos 
( cj. cidade Nova Vi, WE 75, 

n°841 - ananindeua)

daS – PaTriMoNio - (aV. José Bonifá-
cio, 1836- Guamá)

TaBEla 1.2: 

item Posto/ endereço endereço Novo.

1 Nível central 1 (prédio antigo) – Presid. Pernambuco n°789 Novo Endereço Tv. lomas Valenti-
nas, 2190 - Marco, Belém - Pa

2 daS – PaTriMoNio - (aV. José Bonifácio, 1836-Guamá) continua no mesmo local.

3 Escola Técnica do SUS/ETSUS – (rua Jeronimo Pimentel 
207)

Novo Endereço Tv. Mariz e 
Barros, 2342 - Marco, Belém - Pa, 

66080-471

4 ddaSS – rua municipalidade, 1655, c/ soares Novo Endereço Tv. lomas Valenti-
nas, 2190 - Marco, Belém - Pa,

5 conselho Estadual de Saúde - av. conselheiro furtado 1086 Novo Endereço rua dos Timbiras 
n°1827 (2°andar)

6 central de imunobiológicos ( cj. cidade Nova Vi, WE 75, 
n°841 - ananindeua)

Novo Endereço rodovia Br 316, 
KM05 - carisma imóveis

7 UBV Unidade de Borrifação - rodovia Br 316, KM08 n°2001 Novo Endereço rodovia Br 316, 
KM05 - carisma imóveis

8
 

Escritório do 1°crS - av. Presidente Vargas, n°513, (terreo, 
1e e 2° andar) continua no mesmo local

9 distrito cidade Nova Vi - Endemias ( conj cidade Nova Vi 
WE 55 n°972 - ananindeua continua no mesmo local.

10 Escritório do 7°crS (rua óbidos n°590 entre 16 de novem-
bro e angelo custódio)

Novo Endereço roso danin 563 
- canudos

11 Porto fluvial 7°crS (rua Boaventura da Silva, 188) continua no mesmo local.

12 caps amazônia ( conj cohab, gleba i passagem p2 n°50 Novo Endereço Passagem dalva 
n°377 prox. a av. Tavares bastos

13 diretoria de Vigilância e Saúde /dVS - (Tv Padre Euti-
quion°1300/1308, Batista campos)

Novo Endereço Tv. lomas Valenti-
nas, 2190 - Marco, Belém - Pa,

14 almoxarifado 1°crS ( Tv Vileta 1805, entre duque de caxias 
e Visconde de inhaúma) continua no mesmo local.

15 Gabinete (av. João Paulo ii n°602) Novo Endereço Tv. lomas Valenti-
nas, 2190 - Marco, Belém - Pa,

16 cNcdo – central de Transplantes (av Magalhães barata, 651 
edif. office center loja 02, São Brás)

Santa casa do Pará – r. Bernal do 
couto, 911. – Umarizal, Belém-Pa

17 cerest - GaT/ dGTES ( rua dos timbiras 1827) continua no mesmo local.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 01/2018.
data de assinatura: 24 de outubro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- PorTaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 867788
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.

oUtras Matérias
.

eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos Nº. 017/2022 
do PreGÃo eletrÔNico sePlad/dGl/srP Nº. 023/2021 - Pro-
cesso Nº. 2021/1287118 – secretaria de estado de PlaNeJa-
MeNto e adMiNistraÇÃo do ParÁ
adesão à adesão à ata de registro de Preços nº. 017/2022 do Pregão 
Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº. 023/2021 - Processo nº. 2021/1287118 – 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração do Pará.
oBJETo: registro de Preços destinados a contratação futura de empresa 
para prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo 
sistema de gestão para solicitação de passagens e o fornecimento de pas-
sagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluviais, com re-
messa, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e 
entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emis-
são de seguro de assistência em viagem internacional, e quaisquer outras 
atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance 
da locomoção via aérea, fluvial e terrestre, de servidores, em âmbito na-
cional ou internacional dos órgãos e entidades do Governo do Estado Pará.
Valor da adESÃo: r$ 11.135.277,37 (onze milhões, cento e trinta e 
cinco mil, duzentos e setenta e sete reais, trinta e sete centavos).
EMPrESa: NorTE TUriSMo lTda EPP, inscrita no cNPJ sob o nº. 
05.570.254/0001-69.
SoliciTaNTE da adESÃo: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica 
do Pará - SESPa - ProcESSo PaE nº. 2022/898145 (Juntada do Processo 
PaE nº. 2022/1101294 - filho).
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 867778
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBlica
coNselHo estadUal de saÚde do ParÁ – ces/Pa
Processo eleitoral aNo 2022
EdiTal Nº 007/22 – dE adEQUaÇÃo ao rEGUlaMENTo do ProcESSo 
ElEiToral do cES/Pa – croNoGraMa dE rEaliZaÇÃo daS PlENáriaS 
dE rEGiÕES dE SaÚdE E PlENária ESTadUal dE SaÚdE.
adequação do regulamento do Processo Eleitoral, publicado através do 
Edital 002/2022, de 23/09/2022, no doE nº 35.128, de 26/09/2022, e 
Edital 005/2022, de 03/10/2022, no doE nº 35.142 de 05/10/2022 que 
tratam do cronograma de realização das Plenárias de regiões de Saúde e 
Plenária Estadual de Saúde que elegerão as Entidades e instituições que 
comporão o conselho Estadual de Saúde do Pará no biênio 2022 – 2024.
a coMiSSÃo ElEiToral, no uso de suas atribuições, considerando a lei 
do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a resolução 453/2012, do conselho 
Nacional de Saúde; e; consubstanciada pela resolução cES/Pa nº 042 de 
25/08/2022, publicado no doE nº 35.095, de 29/08/2022, que criou a 
Comissão com a finalidade de organizar, preparar processo eleitoral, para 
eleição das entidades que irão compor o conselho Estadual de Saúde, no 
biênio 2022-2024.
  considerando o Edital nº 002/2022, publicado no doE nº 35.128, de 
26/09/2022, que tornou público o regulamento do Processo Eleitoral das 
Entidades e instituições que comporão o conselho Estadual de Saúde do 
Pará no biênio 2022-2024.
  considerando o Edital 005/2022, de 03/10/2022, publicado no doE nº 
35.142 de 05/10/2022 de adequação do anexo i do regulamento do Pro-
cesso Eleitoral que trata do cronograma de realização das Plenárias de 
regiões de Saúde para o período de 27 de outubro a 03 de novembro de 
2022; torna pública a adequação pertinente:
 TorNa PÚBlico:
art. 1º - adequar o art. 11 do Edital 002/2022 que tratam da realização da 
Plenária Estadual de Saúde, conforme abaixo:
onde se lê: art. 11 - a plenária estadual de saúde dos delegados eleitos 
nas plenárias de regiões de saúde para escolha das entidades dos movi-
mentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de 
saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de 
gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS que 
comporão o conselho Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa ocorrerá no dia 
21 de novembro de 2022 iniciando com o credenciamento que ocorrerá no 
horário de 08h00min as 11h00min; em seguida com a eleição que ocorrerá 
no horário de 11h00min as 13h00min, em local a definir.
leia-se: art. 11 - a plenária estadual de saúde dos delegados eleitos nas 
plenárias de regiões de saúde para escolha das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da 
comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e presta-
dores de serviços de saúde conveniados com o SUS que comporão o conselho 
Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa ocorrerá no dia 23 de novembro de 2022 
iniciando com o credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 
11h00min; em seguida com a eleição que ocorrerá no horário de 11h00min as 
13h00min, no cENTUr / fcP - cENTro cUlTUral E TUrÍSTico “TaNcrEdo 
NEVES” av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém/Pa.
art. 2.º - adequar o art. 1º do Edital 005/2022 que tratam da adequação 
do art.10 do Edital nº 002/2022 do regulamento do Processo Eleitoral, 
conforme abaixo:
onde se lê: art. 10 - a eleição para preenchimento das vagas das entida-
des dos movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de traba-
lhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das en-
tidades de gestores e prestadores de serviços de saúde conveniados com 
o SUS para compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das 
suplências, dar-se-á por meio de 13 (treze) plenárias de regiões de saúde 
pelos segmentos, conforme disposto no anexo i deste regulamento, reali-

zadas no decorrer do período de 27 de outubro a 03 de novembro de 2022.
leia-se: art. 10 - a eleição para preenchimento das vagas das entidades dos 
movimentos sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de 
saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gesto-
res e prestadores de serviços de saúde conveniados com o SUS para compor 
o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das suplências, dar-se-á por 
meio de 13 (treze) plenárias de regiões de saúde pelos segmentos, conforme 
disposto no anexo i deste regulamento, realizadas no decorrer dos dias 31 de 
outubro; 01; 03; 07; 08 e 09 de novembro de 2022.
art. 3º - adequar o art. 2º do Edital 005/2022 que tratam da alteração do 
cronograma de realização das Plenárias de regiões de Saúde para os dias 
31 de outubro; 01; 03; 07; 08 e 09 de novembro de 2022, conforme anexo 
Único deste Edital.
art. 4º - os demais artigos e anexos do Edital nº 002/2022 – do regula-
mento do Processo Eleitoral, publicado no doE nº 35.128, de 26 de setem-
bro de 2022 SE MaNTEM iNalTEradoS.
Belém/Pa, 24 de outubro de 2022.
a coMissÃo eleitoral

seGMeNto titUlar sUPleNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

Trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários
 

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN

aNeXo ÚNico do edital Nº 007, de 24 de oUtUBro de 2022.
alteraÇÃo do croNoGraMa de realiZaÇÃo das PleNÁrias 
de reGiÕes de saÚde e da PleNÁria estadUal de saÚde Para 
escolHa das eNtidades e iNstitUiÇÕes QUe irÃo coMPor o 
coNselHo estadUal de saÚde do ParÁ, No BiÊNio 2022-2024.
 

PleNÁria 1 PoPUlaÇÃo 
total local data Nº de

deleGados (as)
rEGiÃo do BaiXo aMa-

ZoNaS
14 Municípios.

1.058.848 SaNTarÉM 31/10/2022 48

alenquer (56.480) – almeirim (34.142) – Belterra (17.624) – curuá (14.197) – faro (7.319) – Juruti (56.908) – Mojuí 
dos campos (15.982) – Monte alegra (57.900) – Óbidos (51.964) – oriximiná (72.160) – Placas (30.293) – Prainha 

(29.886) – Santarém (302.667) – Terra Santa (18.619).

PlENária 2 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS 

(aS)
rEGiÃo do araGUaia

15 Municípios 555.913 rEdENÇÃo 01/11/2022 24

água azul do Norte (27.241) – Bannach (3.310) – conceição do araguaia (47.734) – cumarudo Norte (13.179) – 
floresta do araguaia (20.080) – ourilândia do Norte (32.319) – Pau d’arco (5.557) – redenção (83.997) – rio Maria 

(18.186) – Santa Maria das Barreiras (21.042) – Santana do araguaia (71.187) – São félix do Xingú (124.763) – 
Sapucaia (5.849) – Tucumã (39.059) – Xinguara (44.410).

PlENária 3
PoPUlaÇÃo 

ToTal local daTa Nº dE
dElEGadoS (aS)

rEGiÃo doS caraJáS
17 Municípios. 862.729 MaraBá 01/11/2022 40

abel figueiredo (7.382) – Bom Jesus do Tocantins (16.841) – Brejo Grande do araguaia (7.392) – canãa dos carajás 
(36.050) – curionópolis (18.014) – dom Eliseu (58.956) – Eldorado dos carajás (33.674) – itupiranga (53.182) – 

Marabá (275.086) – Nova ipixuna (16.499) – Palestina do Pará (7.596) – Parauapebas (202.882) – Piçarra (12.983) 
– rondon do Pará (51.903) – São domingos do araguaia (25.358) – São Geraldo do araguaia (24.991) – São João do 

araguaia (13.940).

PlENária 4 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS

(aS)
rEGiÃo do TaPaJÓS

06 Municípios 253.023 iTaiTUBa 03/11/2022 12
aveiro (16.371) – itaituba (101.097) – Jacareacanga (41.4871) – Novo Progresso (25.758) – rurópolis (49.503) – 

Trairão (18.807).

PlENária 5 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE

dElEGadoS (aS)
rEGiÃo do laGo TUcUrUÍ

06 Municípios 453.466 TUcUrUÍ 03/11/2022 20

Breu Branco (64.738) – Goianésia do Pará (39.857) – Jacundá (58.457) – Novo repartimento (74.602) – Tailândia 
(103.664) – Tucuruí (112.148).

PlENária 6 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE

dElEGadoS (aS)

rEGiÃo XiNGÚ
09 Municípios. 346.546 alTaMira 03/11/2022 16

altamira (113.195) – anapú (27.161) – Brasil Novo (15.190) – Medicilândia (31.213) – Pacajá (46.986) – Porto de 
Moz (40.458) – Senador José Porfirio (11.839) – Uruará (45.517) – Vitória do Xingú (14.987).
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PlENária 7 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS

(aS)

rEGiÃo METroPoliTaNa i
05 Municípios. 2.223.012 BElÉM 07/11/2022 120

ananindeua (525.566) – Belém (1.485.732) – Benevides (61.689) – Marituba (129.321) – Santa Barbara do Pará (20.704).

PlENária 8 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS

(aS)

rEGiÃo do TocaNTiNS
09 Municípios 696.222 BElÉM 07/11/2022 32

abaetetuba (156.292) – Baião (46.416) – Barcarena (122.294) – cametá (136.390) – igarapé Miri (62.355) – limoeiro do ajurú (28.583) – Mocajuba (30.736) – Moju (80.988) – oeiras do Pará (32.168).

PlENária 9 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS (aS)

rEGiÃo METroPoliTaNa ii
09 Municípios 364.031 BElÉM 08/11/2022 16

acará (55.513) – Bujarú (28.832) – colares (12.040) – concórdia do Pará (32.847) – Santa izabel do Pará (69.746) – Santo antônio do Tauá (31.038) São caetano de odivelas (17.970) – Tomé açú (62.854) – Vigia (53.191).

PlENária 10 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS (aS)

rEGiÃo do MaraJÓ i
09 Municípios. 241.047 BElÉM 08/11/2022 12

afuá (38.863) – cachoeira do arari (23.466) – chaves (23.482) – Muaná (39.783) – Ponta de Pedras (30.608) – Salvaterra (23.424) – Santa cruz do arari (9.939) – São Sebastião da Boa Vista (26.301) – Soure (25.181).

PlENária 11 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS

(aS)

rEGiÃo do MaraJÓ ii
07 Municípios 316.184 BElÉM 08/11/2022 16

anajás (28.859) – Bagre (30.009) – Breves (101.891) – curralinho (33.893) – Gurupá (32.991) – Melgaço (27.415) – Portel (61.126).

PlENária 12 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS (aS)  

rEGiÃo rio caETÉS
16 Municípios 536.587 caPaNEMa 09/11/2022 24  

augusto corrêa (45.516) – Bonito (16.038) – Bragança (126.436) – cachoeira do Piriá (33.178) – capanema (68.616) – Nova Timboteua (15.218) – ourém (17.721) – Peixe Boi (8.073) – Primavera (10.792) – Quatipurú (13.512) – Sali-
nópolis (40.424) – Santa luzia do Pará (19.852) – Santarém Novo (6.664) – São João de Pirabas (22.842) – Tracuateua (30.656) – Viseu (61.049).  

PlENária13 PoPUlaÇÃo 
ToTal local daTa Nº dE dElEGadoS (aS)

rEGiÃo METroPoliTaNa iii
22 Municípios. 929.184 caSTaNHal 09/11/2022 44  

aurora do Pará (30.896) – capitão Poço (54.179) – castanhal (198.294) – curuçá (39.540) – Garrafão do Norte (26.020) – igarapé açú (38.588) – inhangapi (11.559) – ipixuna do Pará (62.455) – irituia (32.504) – Mãe do rio (29.917) 
– Magalhães Barata (8.523) – Maracanã (29.429) – Marapanim (28.220) - Nova Esperança do Piriá (21.291) – Paragominas (111.764) – Santa Maria do Pará (24.725) – São domingos do capim (31.837) – São francisco do Pará (15.833) – 

São João da Ponta (6.059) – São Miguel do Guamá (58.328) – Terra alta (11.591) – Ulianópolis (57.632).
 

PlENária ESTadUal dE SaÚdE

  local daTa Nº dE dElEGadoS (aS)

BElÉM 23/11/2022   424

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBlica
coNselHo estadUal de saÚde do ParÁ – ces/Pa Processo eleitoral aNo 2022
EdiTal Nº 008/22 – do MaPa dE diSTriBUiÇÃo doS locaiS E daTaS daS PlENáriaS dE rEGiÃo dE SaÚdE Para EScolHa doS (aS) dElEGadoS 
(aS) ElEiToraiS QUE irÃo ParTiciPar da PlENária ESTadUal dE SaÚdE.
a coMiSSÃo ElEiToral, no uso de suas atribuições, considerando a lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a resolução 453/2012, do conselho 
Nacional de Saúde; e;
  Considerando, a Resolução CES/PA nº 042 de 25 de agosto de 2022, que cria a Comissão Eleitoral, com a finalidade de organizar, preparar processo 
eleitoral, para eleição das entidades que irão compor o Conselho Estadual de Saúde, no biênio 2022-2024, publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.095 
de 29 de agosto de 2022.
  considerando o art. 10 e 11, do regulamento do Processo Eleitoral do cES/Pa: “a eleição para preenchimento das vagas das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e pres-
tadores de serviços de saúde conveniados com o SUS para compor o conselho Estadual de Saúde do Pará, inclusive das suplências, dar-se-á por meio 
de 13 (treze) plenárias de regiões de saúde pelos segmentos, a serem realizadas no decorrer nos dias 31 de outubro; 01; 03; 07; 08 e 09 de novembro 
de 2022.”. “a plenária estadual de saúde dos delegados eleitos nas plenárias de regiões de saúde para escolha das entidades dos movimentos sociais 
de usuários do SUS; das entidades de trabalhadores de saúde; da comunidade cientifica da área da saúde; e das entidades de gestores e prestadores 
de serviços de saúde conveniados com o SUS que comporão o conselho Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa ocorrerá no dia 23 de novembro de 2022 
iniciando com o credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 11h00min; em seguida com a eleição que ocorrerá no horário de 11h00min as 
13h00min, em local a definir.”
TorNa PÚBlico:
art. 1.º - o Mapa de distribuição dos locais e datas das Plenárias de região de Saúde para escolha dos delegados (as) eleitorais que irão participar da 
Plenária Estadual de Saúde, conforme anexo Único deste Edital.
Belém/Pa, 24 de outubro de 2022.
a coMiSSÃo ElEiToral

seGMeNto titUlar sUPleNte

Gestor/Prestador Mônika camila Pereira camêlo Braga
SESPa

carla fernandes figueiredo Mello
SESPa

Trabalhador José ribamar Santos de assis
SiNdSaUdE

Maria Elizabeth cardoso Siqueira
SiNdSaUdE

Usuários
 

luis carlos Magno ferreira
fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
aMaEP

rômulo augusto Gomes de azevedo
aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
MorHaN
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aNeXo ÚNico do edital Nº 008, de 00 de 24 de oUtUBro de 2022.
MaPa de distriBUiÇÃo dos locais e datas das PleNÁrias de reGiÃo de saÚde Para escolHa dos deleGados (as) eleitorais 
QUe irÃo ParticiPar da PleNÁria estadUal de saÚde.
 

reGiÃo de saÚde MUNicÍPio data local de realiZaÇÃo das PleNÁrias

 

 

 

 

PlENária 1
BaiXo aMaZoNaS SaNTarÉM 31/10/2022 cENTro MUNiciPal dE iNforMaÇÃo E EdUcaÇÃo aMBiENTal - ciaM

rua adriano Pimentel, 296. centro. Santarém/Pa  

PlENária 2
araGUaia rEdENÇÃo 01/11/2022 caMara MUNiciPal dE VErEadorES dE rEdENÇÃo

av. Guarantã, 450. Vila Paulista. redenção/Pa.  

PlENária 3
caraJáS MaraBá 01/11/2022 caraJáS cENTro dE coNVENÇÕES - lEoNildo BorGES rocHa

Br-222 - Vila Militar Pres. Médice, Marabá – Pa.  

PlENária 4
TaPaJÓS iTaiTUBa 03/11/2022 7º GrUPaMENTo BoMBEiro MiliTar - corPo doS BoMBEiroS

rodovia Transamazônica, KM 1, Nº 1049, Bairro: floresta – cEP: 68180-010 – itaituba/Pará  

PlENária 5
laGo TUcUrUÍ TUcUrUÍ 03/11/2022 UEPa – caMPUS TUcUrUÍ

rua Quatro, 20 - Santa Monica, Tucuruí - Pa  

PlENária 6
XiNGU alTaMira 03/11/2022 cENTro dE EVENToS dE alTaMira

av. Jader Barbalho - Sudam ii, altamira - Pa  

PlENária 7
METroPoliTaNa i BElÉM 07/11/2022 caMPUS UNaMa – alciNdo cacEla

av. alcindo cacela, 287. cremação. Belém/Pa  

PlENária 8
TocaNTiNS BElÉM 07/11/2022 caMPUS UNaMa ParQUE SHoPPiNG - Br

rod. augusto Montenegro, 4300/108.  Parque Verde. Belém/ Pa.  

PlENária 9
METroPoliTaNa ii BElÉM 08/11/2022 caMPUS UNaMa ParQUE SHoPPiNG - Br

rod. augusto Montenegro, 4300/108.  Parque Verde. Belém/ Pa.  

PlENária 10
MaraJÓ i BElÉM 08/11/2022 caMPUS UNaMa alciNdo cacEla

av. alcindo cacela, 287. cremação. Belém/Pa  

PlENária 11
MaraJÓ ii BElÉM 08/10/2022 caMPUS UNaMa alciNdo cacEla

av. alcindo cacela, 287. cremação. Belém/Pa  

PlENária 12
rio caETÉS caPaNEMa 09/11/2022 caMara MUNiciPal dE VErEadorES dE caPaNEMa

rua djalma dutra, 101. centro. capanema/Pa  

PlENária 13
METroPoliTaNa iii caSTaNHal 09/11/2022 iNSTiTUTo fEdEral do Pará – ifPa/caSTaNHal

Br 316. KM 61. Saudade ii. cristo redentor. castanhal/Pa  

PlENária ESTadUal dE SaÚdE 23/11/2022 cENTUr / fcP - cENTro cUlTUral E TUrÍSTico “TaNcrEdo NEVES”
av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém/Pa.  

Protocolo: 867762

..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portarias Nº 1187 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : participar do “Encontro Estadual de Entomologia” que será re-
alizado em Belém
origem: castanhal –Pará
destinos: Belém - Pa | Período: 24 a 27 /10/2022
Servidor: fábio rodrigues ferreira cargo: ag. de PorTaria cPf- 
136.148.942.15 mat. 721182/1
Maria do Socorro Portela de Jesus cargo: ag. de Endemias cPf- 
740.937.622.87 mat. 57205650
raimundo Nonato lima da Silva cargo: ag. de Endemias cPf-
332.728.162.91 mat. 5160952/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 867723
Portarias Nº 1188 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : realizar treinamento de supervisor de  Endemias para controle 
do aedes aegypti, desenvolvidas no município de Maracanã
origem: castanhal –Pará
destinos: Maracanã - Pa | Período: 24 a 27 /10/2022
Servidores: Sérgio Paulo cordovil cargo: aux. de Saneamento cPf-
093.367.102.49 mat. 0478473
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1189 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar treinamento dos Sistemas de informação SiSPNcd e 
SiVEP- Malaria no município de Maracanã
destino: Maracanã – Pa  | Período: 24 a 27 /10/2022
Servidor: Geofram da costa Pimentel cargo: dátilografo cPf- 
320.005.882.04 mat. 5144930
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 867724
Portarias Nº 1190 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reuniões  junto as coordenações de Vigilância em 
Saúde e atenção primária para tratar de assuntos referentes ao plano de 
prevenção e monitoramento de doenças de chagas.
origem: castanhal –Pará
destinos: São domingos do capim - Pa | Período: 24 a 27 /10/2022
Servidores: luis Vieira da costa cargo; tec. em  laboratório cPf- 
212.423.722.53 mat. 0505198
ana Patrícia da Gama Bitencourt cargo: Med. Vet. cPf- 633.538.062.53 
mat. 5861705/3
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1191 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar de reuniões  junto as coor-
denações de Vigilância em Saúde e atenção primária para tratar de assuntos 
referentes ao plano de prevenção e monitoramento de doenças de chagas.
destino: São domingos do capím – Pa  | Período: 24 a 27 /10/2022
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista cPf- 
134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 867727
Portarias Nº 1192 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretario adjunto da SESPa no gabi-
nete para tratar sobre demandas deste Escritório regional e das Unidades 
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que estão sob gerencia deste 3º crS/SESPa.
origem: castanhal –Pará
destinos: Belém - Pa | Período: 31 /10 e 01/11/2022
Servidores: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
rita de cássia da Silva Paiva cargo: ag. administrativo cPf- 210.841.142.91 
mat. 54186174/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1193 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretario adjunto da SESPa no gabi-
nete para tratar sobre demandas deste Escritório regional e das Unidades 
que estão sob gerencia deste 3º crS/SESPa.
destino: Belém – Pa  | Período: 07 e 08 /11/2022
Servidor: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
rita de cássia da Silva Paiva cargo: ag. administrativo cPf- 210.841.142.91 
mat. 54186174/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 867729
Portarias Nº 1194 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretario adjunto da SESPa no gabi-
nete para tratar sobre demandas deste Escritório regional e das Unidades 
que estão sob gerencia deste 3º crS/SESPa.
origem: castanhal –Pará
destinos: Belém - Pa | Período: 21 e 22/11/2022
Servidores: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
rita de cássia da Silva Paiva cargo: ag. administrativo cPf- 210.841.142.91 
mat. 54186174/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1195 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretario adjunto da SESPa no gabi-
nete para tratar sobre demandas deste Escritório regional e das Unidades 
que estão sob gerencia deste 3º crS/SESPa.
destino: Belém – Pa  | Período: 28 e 29 /11/2022
Servidor: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
rita de cássia da Silva Paiva cargo: ag. administrativo cPf- 210.841.142.91 
mat. 54186174/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 867730
Portarias Nº 1196 de diÁrias de 24/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: reunir  com a equipe do setor de obstetrícia da Santa casa de 
Misericórdia do Pará, para fazer a doação de dispositivo intra uterino –
diU, visto que os mesmos não estão sendo absorvidos pelos municípios de 
abrangência do 3º crS/SESPa.
origem: castanhal –Pará
destinos: Belém - Pa | Período: 04 /11/2022
Servidores: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 867736

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
Portaria Nº 494, 20 de seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão auxiliar os municípios na elaboração do Plano de ação, formação e for-
malização do Grupo de Trabalho do VSPEa, conforme PNS 2020-2023-MS.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa, PEiXE-Boi, PriMaVEra, 
SÃo JoÃo dE PiraBaS E SaNTarÉM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 03 a 07/10/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867866
diÁria
Portaria Nº 498, 23 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de capacitar os batedores de açaí quanto às boas práticas na 
manipulação do fruto. De acordo com oficio em anexos.
origem: capanema/Pa – destino: São João de Pirabas / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Jorge Miguel cecim coelho 5466180-2 Médico Veterinário

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

No período de 04 a 05/10/2022. Quantidade: 1,5 (Uma) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867874
 diÁria
Portaria Nº 499, 23 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão capacitar os batedores de açaí quanto às boas práticas na manipulação 
do fruto. De acordo com oficio em anexos.
origem: capanema/Pa – destino: São João de Pirabas / Pa.

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

No período de 04 a 05/10/2022. Quantidade: 1,5 (Uma) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867875
  diÁria
Portaria Nº 510, 05 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos 
na rede de Urgência e Emergência no Hospital Santo antonio Maria Zacca-
ria referente ao mês de Setembro 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 06 a 07/10/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867880
diÁria
Portaria Nº 511, 05 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos na rede 
de Urgência e Emergência no Hospital Santo antonio Maria Zaccaria refe-
renteao mês de Setembro de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

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

No período de 06 a 07/10/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867882
  diÁria
Portaria Nº 512, 05 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos 
na rede de Urgência e Emergência no Hospital Geral de Bragança referen-
te ao mês de Setembro de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: 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 10 a 11/10/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867885
diÁria
Portaria Nº 513, 05 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos na rede 
de Urgência e Emergência no Hospital Geral de Bragança referente ao mês 
de Setembro de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 10 a 11/10/2022. Quantidade: 1,0 (uma) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867887
diÁria
Portaria Nº 421, 23 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar capacitação do programa ViGiaGUa nos Sistema Si-
SaGUa e Gal e, prática de coleta de água, devido a recente troca da 
equipe de ViSaMB do município.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá / Pa.
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Nome do Servidor Matrícula cargo
rubens Souza de oliveira 0504790 ag. de Saúde

raimundo Nonato Batista do Nascimento 0504626 ag. Saúde de Pública

]No período de 11,13 e 14/10/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 867890
diÁria
Portaria Nº 501, 23 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar capacitação do programa ViGiaGUa nos Sistema SiSaGUa 
e Gal e, prática de coleta de água, devido a recente troca da equipe de 
ViSaMB do município.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá / Pa.

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

No período de 11,13 e 14/10/2022. Quantidade: 2,0 (duas) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867892
diÁria
Portaria Nº 526, 06 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar visita para apurar denúncias de servidor público cons-
tante no processo administrativo disciplinar de nº 510887/2019.
origem: capanema/Pa – destino: Tracuateua e augusto correa / Pa.

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

redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

No período de 13 a 14/10/2022. Quantidade: 1 (uma) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867895
diÁria
Portaria Nº 525, 06 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar visita para apurar denúncias de servidor público constante no 
processo administrativo disciplinar de nº 510887/2019.
origem: capanema/Pa – destino: Tracuateua e augusto correa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 13 a 14/10/2022. Quantidade: 1 (uma) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867897
diÁria
Portaria Nº 515, 05 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de participar de reunião com equipe da coNJUr, para que esta 
comissão tenha melhor entendimento para conduzir o processo adminis-
trativo disciplinar citado.
origem: capanema/Pa – destino: BElÉM / Pa.

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

No período de 10 a 11/10/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867899
diÁria
Portaria Nº 514, 05 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irá participar de reunião com equipe da coNJUr, para que esta comissão 
tenha melhor entendimento para conduzir o processo administrativo dis-
ciplinar citado.
origem: capanema/Pa – destino: BElÉM  / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 10 a 11/10/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 867901
diÁria
Portaria Nº 493, 20 de seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de auxiliar os municípios na elaboração do Plano de ação, formação 
e formalização do Grupo de Trabalho do VSPEa, conforme PNS 2020-2023-MS.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa, PEiXE-Boi, PriMaVEra, 
SÃo JoÃo dE PiraBaS E SaNTarÉM / Pa.

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

carlos alberto rodrigues 6502148 Microscopista

No período de 03 a 07/10/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 867862

..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 245 de 24/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar do ENcoNTro ESTadUal dE ENToMoloGia.
PErÍodo: 24 a 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricUla carGo

JoSE aUGUSTo NaSciMENTo oliVEira 572061281 aG. dE ENdEMiaS

Naldir oliVEira da cUNHa 59004721 aG. dE ENdEMiaS

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 867781

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata
Fica retificada a presente PORTARIA N°091 de 17/10/2022 , Publicada no 
diário
Oficial do Estado no 35.156 de 20/10/2022, da Licença Prêmio da servidora
aGaTHa BrENda caSTro SilVa, Matrícula 57197519/1, cargo: 
Enfermeira, referente ao período de gozo :
PorTaria No 091 de 17/10/2022
onde se lê: de 05/12/2022 a 04/01/2023,
leia-se: ao período de 05/12/22 a 03/01/2023
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7o centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 867927

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

liceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 743/2022 de 24 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07 /07/ 2021.
dETErMiNar, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, que 
o Servidor fraNciSca daS cHaGaS liMa alHo, Matrícula nº 57224592/1,
aGENTE dE arTES PráTicaS, Efetivo, lotado no 10º crS/Unidade goze 01 (UM) 
mês de licença Prêmio, que lhe foi concedido através da PorTaria nº 210/2018 
de 13/04/2018, correspondente ao Triênio de 09/02/2013 a 02/08/2016, no pe-
ríodo 14/11/2022 a 13/12/2022, no total de 30 (TriNTa) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
altamira-Pa, 24 dE oUTUBro.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 867957
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..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata de PUBlicaÇÃo
Errata de Publicação do TErMo dE rErraTTficaÇÃo À aTa dE rEGiSTro 
DE PREÇO N° 041/2021-HOL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
35.158 de 21/10/2022–Protocolo: 852745 – Processo nº 2022/866973.
onde se lê:

iteM
cÓdi-
Go

esPeciFicaÇÃo Marca/FaB Qtde UNid
Valor
UNita-
rio

Valor
total

16
29147-

1

METadoNa, cloridra-
To 5MG rEGiSTro Na 

aNViSa: 1029801380085 
EMBalaGEM: 5 MG coM 

cT Bl al al X 20 Marca: 
MYTEdoM

criSTália 
ProdUToS
QUÍMicoS
farMacÊU-

TicoS
lTda

800 fra
r$ 

284,00
r$227.984,00

leia-se: 

iteM cÓdiGo esPeciFicaÇÃo
Marca/
FaB

Qtde UNid
Valor
UNita-
rio

Valor
total

16 29147-1

ProdUTo: SEVoflUraNo 
100% (250 Ml) iNalador 

rEGiSTro Na aNViSa: 
1029801480012 EMBalaGEM: 
1 Ml/Ml Sol iNal cT fr Vd 
aMB X 250 Ml Marca:SEVo-
criS faBricaNTE: criSTália 

ProdUToS QUÍMicoS far-
MacÊUTicoS lTda. cNPJ: 

- 44.734.671/0001-51 ENdE-
rEÇo: iTaPira - SP - BraSil 

ValidadE: 24 MESES

criSTália 
ProdUToS
QUÍMicoS
farMacÊU-

TicoS
lTda

800 fra
r$ 

284,98
r$227.984,00

ordenadora responsável:iVETE GadElHa VaZ
Belém, 21 de outubro de 2022.

Protocolo: 867538

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
contrato: 222/2021/FscMP
coNcorrÊNcia Nº 002/2020/FscMP - Pae Nº 2021/1327850
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 20/10/2022 a 19/10/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal n.º 
8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em manu-
tenção predial preventiva, preditiva e corretiva dos blocos do complexo cen-
tenário, dos blocos 43 (unidade almir Gabriel), 44 (apoio técnico logístico), e 
da subestação de energia, usina de geração e cabine de medição.
data da assinatura: 20/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.122.1297.8338 e 
10.302.1507.8288; fontes: 0103, 0269, 0261, 015000000001, 
01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 e seus respec-
tivos superavits; Elemento de despesa: 339037.
contratada: ProMac ProJEToS E coNSTrUÇÕES lTda
cNPJ/Mf sob o n.º 13.418.982/0001-88
Endereço: av. almirante Barroso, 2010, Sala 12, Bairro do Marco, Belém/
Pa, cEP 66.093-020, Telefone: (91) 98128-6345 / 99116-1414 / 3237-
1721
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 867919

.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 958/2022-GaPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo decreto do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019;
considerando o processo nº 2022/1321828
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de SilVaNa NUNES 
NaSciMENTo, cargo Técnico de Enfermagem, Matricula Nº 54180569/3 
e 54180569/4, concedida de 16/11/2022 a 15/12/2022, 
conforme PorTaria Nº. 920/2022- GaPE/GP/fScMP, publicada no doE 
Nº. 35.149 de 13/10/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 15 de outubro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 867728

.

.

oUtras Matérias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01842
Valor: r$900,00
data: 04/10/2022
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para caPaciTa-
ÇÃo dE SErVidorESdadirEToria dE aPoio TÉcNico E oPEracioNal
PaE nº 2022/1136853 - iNEXiGiBilidadE 030/2022
funcional Programática: 10128150789240000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903900
coNTraTada: aSSociacao BraSilEira dE ENfErMaGEM, cNPJ/Mf: 
33.989.468/0008-86
ENdErEÇo: rua PaUla rodriGUES, n.º 55, Bairro dE fÀTiMa, forTa-
lEZa/cE, cEP:60.411-270, TElEfoNE: (85) 3272.4144
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 867855

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

térMiNo de VÍNcUlo de serVidor
.

Portaria nº 1143/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 19 de ou-
tubro de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/1344854 que versa sobre o términodo 
contrato da servidora clicia do Socorro oliveira Brabo;
 rESolVE:
i – distratar, (a) servidor (a) clicia do Socorro oliveira Brabo, matrícula 
nº 5955459/1 do cargo de Médico, lotado (a) na Gerência de Hematologia 
clínica desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, a contar de 17 de outubro de  2022.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 19 de outubro de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 867744

.

.

aViso de licitaÇÃo
.

PreGÃo eletrÔNico Nº 087/2022-HeMoPa
Processo eletroNico Nº 2022/1012782
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo de disputa 
aBErTo.
oBJETo: aquisição de UTENSÍlioS Para aTENdEr aS NEcESSidadES do 
SErViÇo dE NUTriÇÃo da SEdE da fUNdaÇÃo HEMoPa E NoVa UNida-
dE dE colETa dE SaNGUE do SHoPPiNG METrÓPolE, pelo período de 
12 (doze) Meses
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 08/11/2022
Hora da aBErTUra: 09 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
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Programa de Trabalho:  10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: : 0261000000,0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 867761
PreGÃo eletrÔNicoNº 088/2022– HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eletrÔNico Nº2022/1154096
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação, na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo por 
iTEM modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de Material de consumo Hospitalar: coMPrESSaS dE 
GAZE ESTÉRIL, conforme especificações contidas neste Termo de Referên-
cia, para atender as necessidades das diversas áreas da fundação HEMoPa 
e HEMorrEdE, por um período de 12 (doze) Meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 09/11/2022
local: www.gov.br/compras
Hora:09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho:  10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 867780
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

Portaria
.

Portaria N° 570, de 19 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o servidor delon Nascimento de albuquerque (matrícula n.º 
57175248/1), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
•CONTRATO Nº 291/2022 – SUCESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
•CONTRATO N° 293/2022 - COMPANHIA DO PAPEL EIRELI – EPP
•CONTRATO N° 295/2022 - BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI
•CONTRATO N° 296/2022 - P.N.S. SEABRA ME
•CONTRATO 297/2022 - AVF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMEN-
ToS E farMacEUTicoS EirEli
oBJETo: aquisição de Material de Higiene Pessoal, para reposição, abas-
tecimento e distribuição entre os setores da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV
ViGÊNcia: início em 19/10/2022 e término em 18/10/2023.
ProcESSo: 535075/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 105/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 867648
Portaria N° 567, de 19 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar os servidores Jaelson campos cunha, (matrícula n.º 57189053 e 
Marcia Paula dos Santos cordeiro, (matrícula n.º 54195174), para acom-
panhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNTraTo Nº 288/2022 - HoSPcoM EQUiPaMENToS HoSPiTalarES – EirEli
coNTraTo Nº 289/2022 - BarrfaB iNdUSTria coMErcio iMPorTacao 
E EXPorTacao dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES - lTda
coNTraTo Nº 290/2022- lUaNNa frEirE fEliX lTda
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares Mesa cirúrgica; foco cirúrgico de Teto; aparelho de anestesia 
com Módulo de Capnografia de Pressão Invasiva e Aparelho de Ultrassom 
fixo com dopller e Bisturi Elétrico para atender as necessidades da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 19/10/2022 e término em 18/10/2023.
ProcESSo: 1158470/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 68/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 867279

Portaria N° 569, de 20 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a servidora Socorro Nazaré araújo almeida Barbosa (matrícula 
n.º 54189167-1), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNTraTo Nº 292/2022- diSTriB. HoSPiTalar raMoS E MENdoNÇa 
lTda – EPP
coNTraTo Nº 294/2022- NUTriViTTa HoSPiTalar EirEli
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aquisição de fórmulas in-
fantis para uso de lactentes e crianças internadas na fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
ViGÊNcia: início em 20/10/2022 e término em 19/10/2023.
ProcESSo: 782093/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 126/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 867287

.

.

coNtrato
.

contrato N° 292/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de fórmula de nutrientes para recém-nascidos de baixo 
peso, com proteína extensamente hidrolisada e fórmula infantil s/ lactose à 
base de leite de vaca c/ 400 g., para uso de lactentes e crianças internadas 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Valor Total: r$ 13.648,20  (TrEZE Mil SEiSSENToS E QUarENTa E oiTo 
rEaiS E ViNTE cENTaVoS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 126/2022
data assinatura: 20/10/2022
Vigência: início em 20/10/2022 e término em 19/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288.
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261, 0269; 0103; 0149.
coNTraTado:
Nome: diSTriBUidora HoSPiTalar raMoS E MENdoNÇa lTda – EPP
ENdErEÇo: Travessa floriano Peixoto, nº 4170, Novo Estrela
caSTaNHal - Pa
cEP: 68743-760
TElEfoNE: (91) 3721-2655 / 98897-0357
E-Mail: drmlicitacao@hotmail.com / drmhospitalar@hotmail.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 867320
contrato N° 294/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de fórmula de nutrientes para recém-nascidos de baixo 
peso, com proteína extensamente hidrolisada e fórmula infantil s/ lactose à 
base de leite de vaca c/ 400 g., para uso de lactentes e crianças internadas 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
Valor Total: r$ 13.648,20  (TrEZE Mil SEiSSENToS E QUarENTa E oiTo 
rEaiS E ViNTE cENTaVoS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 126/2022
data assinatura: 20/10/2022
Vigência: início em 20/10/2022 e término em 19/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288.
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261, 0269; 0103; 0149.
coNTraTado:
Nome: NUTriViTTa HoSPiTalar EirEli
ENdErEÇo: aV fraNciSco aMaNcio, 1433 - TriaNGUlo
SaNTa iZaBEl - Pa
cEP: 68743-760
TElEfoNE: (91) 98148-3564
E-Mail: nutrivittahospitalar@gmail.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 867322
contrato N° 290/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares aquisição de 
Materiais Médicos Hospitalares, foco cirúrgico de Teto, para atender as 
necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna — fPEHcGV.
Valor Total: r$ 180.600,00 (cENTo E oiTENTa Mil E SEiSSENToS rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 68/2022
data assinatura: 19/10/2022
Vigência: início em 19/10/2022 e término em 18/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289.
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0269, 0669; 0130; 0330; 0103.
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coNTraTado:
Nome: lUaNNa frEirE fEliX lTda
ENdErEÇo: av. Júlio calil, Nº 155 – B. centro
cambuquira - rS
cEP: 37.420-000
TElEfoNE: (35) 9 8417 – 1873
E-Mail: qualidade@nazirempreendimentos.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 867407
contrato N° 293/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo:
objeto: aquisição de Material de Higiene Pessoal, para reposição, abas-
tecimento e distribuição entre os setores da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV
Valor: r$5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 105/2022
data assinatura:  19/10/2022
Vigência: início em 19/10/2022 e término em 18/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso:
coNTraTado:
Nome: coMPaNHia do PaPEl EirEli – EPP
Endereço: aVENida dUQUE dE caXiaS, 1199 – Marco
BElÉM/Pa
cEP: 66093-029
Telefone: (91)98027-8966
E-mail: ecopaper15@gmail.com
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 867706
contrato N° 295/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo:
objeto: aquisição de Material de Higiene Pessoal, para reposição, abas-
tecimento e distribuição entre os setores da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV
Valor: r$7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 105/2022
data assinatura:  19/10/2022
Vigência: início em 19/10/2022 e término em 18/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso:
coNTraTado:
Nome: BoM BoNS E dEScarTáVEiS EirEli
Endereço: BEco da PiEdadE N° 32 (PiEdadE E PraÇa MaGalHÃES) - 
rEdUTo
BElÉM/Pa
cEP: 66053-220
Telefone: 91)3212-1231/3212-3957
E-mail: vendas@italydesigner.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 867646
contrato N° 289/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares aquisição de Ma-
teriais Médicos Hospitalares, Mesa cirúrgica e Bisturi Elétrico, para atender 
as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna — fPEHcGV.
Valor Total: r$ 303.000,00 (TrEZENToS E TrES Mil rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 68/2022
data assinatura: 19/10/2022
Vigência: início em 19/10/2022 e término em 18/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289.
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0269, 0669; 0130; 0330; 0103.
coNTraTado:
Nome: BarrfaB iNdUSTria coMErcio iMPorTacao E EXPorTacao dE 
EQUiPaMENToS HoSPiTalarES – lTda.
ENdErEÇo: rua Mário Ely, 271, cinquentenário
farroUPilHa - rS
cEP: 95174-320
TElEfoNE: (54) 2628-8800
E-Mail: licitar01@barrfab.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 867271

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de licitaÇÃo
.

disPeNsa: 110/2022
Valor: r$ 88.510,00 (oiTENTa E oiTo Mil E QUiNHENToS E dEZ rEaiS).
objeto:aquisição emergencial de medicamentos de uso geral, para atender 
as necessidades no período de 120 dias, nas clinicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPHcGV).
Data de Ratificação: 18/10/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0269,0103,0149
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: ParaMEd diSTriBUidoradE MEdicaMENToS lTda
Endereço: PaSSaGEM coMENdador PiNHo – SacraMENTa.
BElÉM – Pará.
cEP: 66.083-200
Telefone: (91) 3254-6701
E-mail: paramed1@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta
diSPENSa: 110/2022
Valor: 18.290,00 (dEZoiTo Mil E dUZENToS E NoVENTa rEaiS) obje-
to:aquisição emergencial de medicamentos de uso geral, para atender as 
necessidades no período de 120 dias, nas clinicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPHcGV).
Data de Ratificação: 18/10/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0269,0103,0149
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: alfaMEd coMErcio EirEli
Endereço: aV. MarQUES dE HErVal, N° 2106 – PEdrEira
BElÉM – Pará.
cEP: 66.087-320
Telefone: (91) 3277-2744
E-mail: patriciarosales@ig.com.br alfamedcomercial.vendas@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta
diSPENSa: 110/2022
Valor: r$ 12.753,00 (doZE Mil E SETEcENToS E ciNQUENTa E TrES rEaiS)
objeto:aquisição emergencial de medicamentos de uso geral, para atender 
as necessidades no período de 120 dias, nas clinicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPHcGV).
Data de Ratificação: 18/10/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0269,0103,0149
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: liZ coMErcio aTacadiSTa dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli
Endereço: aV. MaraJoara, 06 TÉrrEo -diaMaNTiNo
SaNTarÉM – Pará.
cEP: 68.020-510
Telefone: (93) 98111-5354
E-mail: lizcomerciostm@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 867645

.

.

oUtras Matérias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 184/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 184/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 90/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/231456, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 03/10/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Sondas, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV)
EMPrESa: aMaZoN MEdical carE EirEli, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 29.187.032/0001-20, inscrição Estadual 
nº 15.586.131-0, com sede na cJ. SaTEliTE, TraV.WE-12, Sala 1 Ga-
Pao a - coQUEiro - cEP: 66.670-260 - BElEM-P, fone (91) 98251-4415, 
E-mail: licitacao@amazonmedical.net.br
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iTENS loTE ESPEcificaÇÃo aPrES faBricaNTE/
Marca

NEcESSidadE
P/ 12 MESES

Valor
UNiTário

Valor
GloBal

08

02
 

Sonda endotraqueal sem balão em PVc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, 

com diâmetro interno no tamanho: 3,0mm
UNd HaNGZHoU/

ViTal Gold 300 r$ 5,68 r$ 1.704,00

09
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, 

com diâmetro interno no tamanho: 3,5mm
UNd HaNGZHoU/

ViTal Gold 1400 r$ 4,73 r$ 6.622,00

10
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, 

com diâmetro interno no tamanho: 4,0mm
UNd HaNGZHoU/

ViTal Gold 600 r$ 4,73 r$ 2.838,00

11
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, 

com diâmetro interno no tamanho: 4,5mm
UNd HaNGZHoU/

ViTal Gold 500 r$ 4,73 r$ 2.365,00

12
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, 

com diâmetro interno no tamanho: 5,0mm
UNd HaNGZHoU/

ViTal Gold 250 r$ 4,73 r$ 1.182,50

13
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, 

com diâmetro interno no tamanho: 5,5mm
UNd HaNGZHoU/

ViTal Gold 120 r$ 4,73 r$ 567,60

35

06

Sonda vesical de foley em silicone atóxico, 
apirogênico, estéril, com balão de 1,5-5ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 6

UNd HaNGZHoU/
adVaNTiVE 450 r$ 12,59 r$ 5.665,50

36

Sonda vesical de foley em silicone atóxico, 
apirogênico, estéril, com balão de 1,5-5ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 8

UNd HaNGZHoU/
adVaNTiVE 400 r$ 12,59 r$ 5.036,00

48

09

Sonda nasogástrica longa em PVc, atóxica, silico-
nizada, descartável, estéril, conector com tampa, 

embalada individualmente, no tamanho: 6
UNd BioSaNi 420 r$ 0,81 r$ 340,20

49
Sonda nasogástrica longa em PVc, atóxica, silico-
nizada, descartável, estéril, conector com tampa, 

embalada individualmente, no tamanho: 8
UNd BioSaNi 810 r$ 0,88 r$ 712,80

50
Sonda nasogástrica longa em PVc, atóxica, silico-
nizada, descartável, estéril, conector com tampa, 

embalada individualmente, no tamanho: 10
UNd BioSaNi 1.300 r$ 0,93 r$ 1.209,00

51
Sonda nasogástrica longa em PVc, atóxica, silico-
nizada, descartável, estéril, conector com tampa, 

embalada individualmente, no tamanho: 12
UNd BioSaNi 850 r$ 1,08 r$ 918,00

52
Sonda nasogástrica longa em PVc, atóxica, silico-
nizada, descartável, estéril, conector com tampa, 

embalada individualmente, no tamanho: 14
UNd BioSaNi 1.250 r$ 1,21 r$ 1.512,50

53
Sonda nasogástrica longa em PVc, atóxica, silico-
nizada, descartável, estéril, conector com tampa, 

embalada individualmente, no tamanho: 16
UNd BioSaNi 1.100 r$ 1,32 r$ 1.452,00

54
Sonda nasogástrica longa em PVc, atóxica, silico-
nizada, descartável, estéril, conector com tampa, 

embalada individualmente, no tamanho: 18
UNd BioSaNi 1.900 r$ 1,46 r$ 2.774,00

55

Sonda nasogástrica longa em PVc, atóxica, silico-
nizada, descartável, estéril, conector com tampa, 

embalada individualmente, no tamanho: 20
 

UNd BioSaNi 4.250 r$ 1,59 r$ 6.757,50
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56

10

Sistema fechado de aspiração traqueal estéril, 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 

com válvula anti-refluxo, válvula para controle de 
vácuo com trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com capa protetora 

transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 6fr

UNd YilES MEdical/ViTalGold 75 r$ 45,88 r$ 3.441,00

57

Sistema fechado de aspiração traqueal estéril, 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 

com válvula anti-refluxo, válvula para controle de 
vácuo com trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com capa protetora 

transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 8fr

UNd YilES MEdical/ViTalGold 60 r$ 45,88 r$ 2.752,80

58

Sistema fechado de aspiração traqueal estéril, 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 

com válvula anti-refluxo, válvula para controle de 
vácuo com trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com capa protetora 

transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 10fr

UNd YilES MEdical/ViTalGold 75 r$ 45,88 r$ 3.441,00

59

Sistema fechado de aspiração traqueal estéril, 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 

com válvula anti-refluxo, válvula para controle de 
vácuo com trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com capa protetora 

transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 12fr

UNd YilES MEdical/ViTalGold 255 r$ 45,88 r$ 11.699,40

60

Sistema fechado de aspiração traqueal estéril, 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 

com válvula anti-refluxo, válvula para controle de 
vácuo com trava por pressão e tampa protetora 
na extremidade distal, sonda com capa protetora 

transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em tubo orotraqueal no 

tamanho de 14fr

UNd YilES MEdical/ViTalGold 255 r$ 45,88 r$ 11.699,40

  T o T a l r$ 74.690,20
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o valor global estimado desta ata é r$ 74.690,20 (SETENTa E QUaTro Mil 
SEiSSENToS E NoVENTa rEaiS E ViNTE cENTaVoS).
1.ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 867350
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 184/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 184/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 90/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/231456, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 03/10/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Sondas, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) 
Empresa: dE PaUli coMErcio rEPrESENTacao iMPorTacao E EXPor-
Tacao lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
03.951.140/0001-33, inscrição Estadual nº 115.994.044.112, com sede 
na rua São francisco do Vermelho, 90 cEP: 03725-130 – Eng. Goulart – 
São Paulo - SP, fone (11) 2621-8884 – 2621-0387, Email: licita02.dpauli@
terra.com.br.
 

iteM lote esPeciFicaÇÃo aPres
FaBricaN-

te/
Marca

Necessi-
dade

P/ 12 Meses

Valor 
UNita-

rio

Valor 
GloBal

01

01
 

Sonda de aspiração traqueal, 
descartável, estéril, em embalagem 

individualizada, no tamanho: 4
 

UNd MarK MEd 1.400 r$ 0,54 r$  756,00

02

Sonda de aspiração traqueal, 
descartável, estéril, em embalagem 

individualizada, no tamanho: 6
 

UNd MarK MEd 35.000 r$ 0,63 r$  
22.050,00

03

Sonda de aspiração traqueal, 
descartável, estéril, em embalagem 

individualizada, no tamanho: 8
 

UNd MarK MEd 18.700 r$ 0,63 r$  
11.781,00

04

Sonda de aspiração traqueal, 
descartável, estéril, em embalagem 

individualizada, no tamanho: 10
 

UNd MarK MEd 5.000 r$ 0,61 r$  3.050,00

05

Sonda de aspiração traqueal, 
descartável, estéril, em embalagem 

individualizada, no tamanho: 12
 

UNd MarK MEd 25.00 r$ 0,69 r$  
17.250,00

06

Sonda de aspiração traqueal, 
descartável, estéril, em embalagem 

individualizada, no tamanho: 14
 

UNd MarK MEd 26.500 r$ 0,75 r$  
19.475,00

07

Sonda de aspiração traqueal, 
descartável, estéril, em embalagem 

individualizada, no tamanho: 16
 

UNd MarK MEd 1.800 r$ 0,80 r$  1.440,00

T o T a l
 

r$ 
76.202,00

o valor global estimado desta ata é r$ 76.202,00 (SETENTa E SEiS Mil, 
dUZENToS E doiS rEaiS ).
1.ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 867360

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

errata
.

errata/ da Portaria 135 de 17 de outubro de 2022, publicada 
no doe 35.158, nº publicação 865432, substituindo a Portaria 
132 de 07 de setembro de 2022, publicada no doe 35.155, publi-
cação nº 865766.
onde le – se:
Vigência 30 dias (trinta)
leia-se:
Vigência 90 dias (Noventa)
Errata/ Termo de dispensa de nº 002/2022Hrc, publicada no doE 35.155, 
nº publicação 865590
onde lê-se:  30dias
leia-se:  90dias.
Ratificação de dispensa  de licitação
onde le-se: 30dias
leia-se:  90 dias.

Protocolo: 867945

..

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

terMo de HoMoloGaÇÃo
.

PreGÃo eletrÔNico Nº 14/2022/Hrs
Processo Pae Nº 2022/743753
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/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 14/2022/HrS, do tipo Menor Preço por iTEM, destinado à aquisição de 
MaTErial dE coNSUMo: MaTErial Para a laVaNdEria HoSPiTalar, 
para suprir, pelo período de 12 (doze) meses as necessidades da laVaN-
dEria/HrS.
EMPrESa VENcEdora:
1 – SMl – SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNdUSTria E coMErcio EirEli – 
cNPJ: 18.549.387/0001-03.
iTENS: 1, 2, e 3.
Valor ToTal PrEGÃo ElETrÔNico Nº 14/2022/HrS: r$ 39.749,40 (Trin-
ta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).
Salinópolis/Pa, 21 de outubro de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 867749
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 202/2022-GP, de 21 de oUtUBro de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
  coNcEdEr férias regulamentares ao servidor da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo: 

MatrÍcUla NoMe GoZo aQUisitiVo

5947358 fabricia de Jesus Teixeira da silva 05/12/2022 a 
03/01/2023 2021/2022

5947365 Hérica coelho da Silva 06/12/2022 a 
04/01/2023 2021/2022

5945618 itaan ferreira Simões 01/12/2022 a 
20/12/2022 2020/2021

3275310 Valdir lopes durans 05/12/2022 a 
03/01/2023 2020/2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 21 de outubro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 867767
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..

secretaria de estado
de deseNVolViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS 
aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Porta-
ria

060602625/2022 iVoNE ViEira doS 
SaNToS

cHacara Sao 
JoSE doS TrES 

MorroS
49,3757

coNcEiÇÃo 
do ara-

GUaia/Pa
1683/2022

051301293/2021 roNiEl JoaQUiM 
da SilVa

faZENda BElo 
HoriZoNTE 27,961

coNcEiÇÃo 
do ara-

GUaia/Pa
1685/2022

Belém(Pa), 24/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 867951
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMi-
NaÇÃo Área MUNicÍ-

Pio Portaria

062304068/2021 JoSE EdSoN GoMES dE 
SoUSa

faZENda 
df 127,9703 TailÂN-

dia/Pa 1686/2022

111502954/2020 MarcoS aNToNio NaS-
ciMENTo

faZENda 
SaPUcaia 556,2227

SÃo fÉliX 
do XiNGU/

Pa
1682/2022

Belém (Pa), 24/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 867946

.

.

oUtras Matérias
.

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

ord Processo iNteres-
sado

iMÓ-
Vel

Área 
(ha) localiZaÇÃo MUNici-

Pio

1 061701996/2020
Maria lUcia 
doS SaNToS 

BaTiSTa

SÍTio 
Moca-
JUBa

132,5628 
Ha

rod.Pa—151/ 
raMal MacaJUBa

Barca-
rENa

Belém (Pa), 24/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 867841

..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 6522/2022, publicada dia 18/10/2022
onde se lê: raiMUNdo EliNaldo alVES corrEa
Matrícula:5885884/3
lotação: Garrafão do Norte/Pa
leia-se: fraNciSco SilVio oliVEira aGUiar
Matrícula: 54197570/1
lotação: capitão Poço/Pa
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 867915

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6737/2022: 
BENEficiário: JoSÉ WaNdErlEi doS SaNToS oliVEira;Matrícula: 
5904808;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa física, para atender as necessidades da 
Gerência regional de Breves, nos municípios de Breves e Bagre.Elemento 
de despesa/ Valor: 339036/47/ r$ 4.800,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo

Protocolo: 867759
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6730/2022: 
BENEficiário: Maria JoSE SaNToS MElo da SilVa;Matrícula: 
57176268;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para 
aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades 
da Unidade de Gerenciamento do Sistema do PaE.Elemento de despesa/ 
Valor: 339030/ r$ 2.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: TaTiaNE 
ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 867737

.

.

diÁria
.

Portaria: 6729/2022 
objetivo: realizar a devolução da voadeira para o município de afuá.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa destino: 
afUá/Pa Servidor: 5904808/ JoSÉ WaNdErlEi doS SaNToS oliVEira 
(GErENTE) / 2,5 diáriaS / 02/09/2022 a 04/09/2022.ordenador: adriE-
lE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867735
Portaria: 6726/2022 
objetivo: realizar capacitação para uso do PaE 4.0.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo, TUcUMÃ, 
XiNGUara/Pa Servidor: 55588427/ JoSiVaN TENorio BarBoSa (aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 23/10/2022 a 29/10/2022.or-
denador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867731
Portaria: 6727/2022 
objetivo: realizar capacitação para uso do PaE 4.0.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo, TU-
cUMÃ, XiNGUara/Pa Servidor: 57176268/ Maria JoSE SaNToS MElo 
da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 23/10/2022 a 
29/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo

Protocolo: 867732
Portaria: 6728/2022 
objetivo: conduzir os servidores que irão com o 
objetivo de realizar a capacitação do sistema PaE 4.0.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo, TUcU-
MÃ, XiNGUara/Pa Servidor: 57232250/ WilliaM cÉSar SoarES loBa-
To (MoToriSTa) / 6,5 diáriaS / 23/10/2022 a 29/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867733
Portaria: 6739/2022 
objetivo: Participar de reuniões técnicas com servidores da adepará, para 
alinhamento e repasse dos procedimentos referentes aos programas fitos-
sanitários e supervisionar o vazio sanitário da soja.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BrEU BraNco, Goia-
NÉSia do Pará, JacUNdá/Pa Servidor: 54185735/ MESSiaS dE oliVEira 
fErrEira JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 
a 27/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867769
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Portaria: 6740/2022 
objetivo: realização de acompanhamento de atividades Técnicas e ad-
ministrativasn mensais das unidades locais de jurisdição da regional de 
capitão Poço e outras providencias.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, 
iriTUia, NoVa ESPEraNÇa do Piriá, oUrÉM, SaNTa Maria do Pará, 
SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 57201929/ PEdro JUlio PEdro-
Sa dE MiraNda (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 
28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867771
Portaria: 6738/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa desti-
no: aNaJáS/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo frEirE PErEira JÚNior 
(aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 24/10/2022 a 26/10/2022.ordena-
dor: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867768
Portaria: 6734/2022 
objetivo: atuar em região perifocal de raiva, no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/
Pa Servidor: 55586097/ lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 5,5 diáriaS / 10/10/2022 a 15/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867750
Portaria: 6735/2022 
objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agropecuário nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔ-
Nio do TaUá/Pa destino: caSTaNHal, SaNTa BárBara do Pará, SaN-
Ta iZaBEl do Pará, ViGia/Pa Servidor: 57216618/ draUcia darlEN 
SilVa GoUVEa(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 18/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867751
Portaria: 6736/2022 
objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agropecuário nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:  SaNTo aNTÔNio do 
TaUá/Pa destino: caSTaNHal, SaNTa BárBara do Pará, SaNTa iZaBEl 
do Pará, ViGia/Pa Servidor: 54187600/ JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE 
SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 18/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867753
Portaria: 6733/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: : cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da 
Boa ViSTa/Pa Servidor: 5939070/ arNaldo PaNToJa doS SaNToS fi-
lHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 19/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867746
Portaria: 6731/2022 
objetivo: realizar supervisão administrativa nas unidades da adEaPará 
sob jurisdição da regional de redenção.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, 
PaU d`arco, SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5947211/ da-
NiElla SilVa diaS (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867740
Portaria: 6732/2022 
objetivo: realizar atendimento a suspeita de síndrome nervosa no municí-
pio de Baião.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Goia-
NÉSia do Pará/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: rG0179184520014/ 
roNilSo dE SoUSa da SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉ-
dico VETEriNário) / 0,5 diária / 07/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 867741

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPostilaMeNto
.

terceiro terMo de aPostilaMeNto ao coNtrato Nº 008/2022.
Número: 018/2022
assinatura: 21/10/2022
Justificativa: O presente Instrumento tem por finalidade a inclusão das 
fontes de recurso abaixo discriminadas:
ProGraMa: 1491 – aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra
ProJETo/aTiVidadE: 8705 – dESENVolViMENTo da cadEia ProdUTiVa do aÇai
Pi: 207EVENfrUT
foNTE dE rEcUrSo: 0101002169-TESoUro
ElEMENTo dE dESPESa: 339030-MaTErial dE coNSUMo
Valor: r$-26.000,00 (ViNTE E SEiS Mil rEaiS)
MUNicÍPio: diVErSoS

as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente Instrumento, permanecendo válidas e em 
vigor para todos os efeitos legais.
contrato: 008/2022
Empresa: TaKESHi SolUÇÕES HdfGT S/a
ordenador: MarialVa SoUSa coSTa
Presidente em Exercício da EMaTEr-Pará

Protocolo: 867726

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº082/2022, 
Beneficiário: José Luiz do Carmo Lopes/ Matrícula: 3178323011/Cargo ou 
função: Ext. rural ii / Município: Goianésia do Pará/objetivo: Suprimento 
de fundos para realizar despesas de pronto pagamento, para atender 
necessidades do Escritório local de Goianésia do Pará/Programa: 1491/
Projeto atividade:8711/foNTE:00101/Elemento de despesa:339030=r$ 
600,00/339039=r$400,00 Valor Total r$ 1.000,00/Prazo para aplicação:30 
dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas:carlos Eduardo Soares 
rodrigues. PaE 2022/1327099.

Protocolo: 867928
Portaria Nº091/2022, 
Beneficiário: Aguiberto Rodrigues Alves/ Matrícula: 57210887/1/Cargo ou 
função: Ext. rural ii/ Município: Marabá/objetivo: Suprimento de fundos 
para custear despesas operacionais e reparos de emergenciais no prédio 
do Escritório local de Marabá./Programa: 1491/Projeto atividade:8711/
foNTE:0261/ Elemento de despesa: 339039=r$ 4.000,00/ Valor Total r$ 
4.000,00/Prazo  para aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador 
de despesas: carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1362195.

Protocolo: 867931
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 079/2022
BENEficiário (a): Joao Maria MarQUES da cUNHa / MaTrÍcUla: 3174255 / 
carGo oU fUNÇÃo: aSSSiTENTE dE adMiNiSTaÇÃo / MUNicÍPio: ca-
PaNEMa-r
/ oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Na QUESTÃo adMiNiSTraTiVa doS 
EScriTÓrioS locaiS/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 2.800,00 / Valor ToTal r$ 
2.800,00/ PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS: alaN PÉriclES aMaral doS SaNToS

Protocolo: 867742

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Férias
.

Portaria n.º 100/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEaSa/Pa abaixo 
relacionados no mês de dEZEMBro/22.

Matrícula servidor Período 
aquisitivo Período de Gozo

5894548/1 alESSaNdra BaTiSTa dE oliVEira 2021/2022 05/12/2022 a 
03/01/2023

5898169/1 aMaNcio lUiS dE araÚJo 2021/2022 26/12/2022 a 
24/01/2023

57207267/2 dUrVaNEiZE do S. fErrEira coSTa 2021/2022 05/12/2022 a 
03/01/2023

5955579/1 lYViNSGToN rolaNdS aTHaYdE 2021/2022 02/12/2022 a 
31/12/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 24 de outubro de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 867961



diário oficial Nº 35.162  23Terça-feira, 25 DE OUTUBRO DE 2022

..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBilidade

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 02680/2022-saGat/seMas, de 21.10.2022
i – rEMoVEr, a PEdido, da servidora Erica MoNTEiro aZEVEdo, ma-
trícula n° 51856011/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente, lotada na diretoria de Planejamento e Gestão de recursos Hí-
dricos, para diretoria de ordenamento, Educação e descentralização da 
Gestão ambiental - diorEd, a contar de 25/10/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 867745
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02678/2022 - 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° 2022/1030628 -SEMaS/Pa;
 rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 038/2022- SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE 
ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda – coNSUlTrE, os servidores: MaiTÊ 
AZEVEDO BARBOSA SAUMA, matrícula nº 55588165/4, como fiscal Titular 
e EMANUEL LUCAS PEREIRA LIMA, matrícula nº 5938940/3 como fiscal 
Suplente, a contar da data da assinatura do Termo de inexigibilidade de 
licitação em, 18 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, 24 de  outubro  de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 867772

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2690/2022 - GaB/seMas 24 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação no curso “completo de contratos administrativos 
para formação e atualização de gestores e fiscais”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 23/10 a 28/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidor:
- 5938500/3 - THUlio TaVarES fErrEira - (Técnico Em Gestão de in-
formática)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867941
Portaria Nº 2692/2022 - GaB/seMas 24 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar como palestrante do ii congresso amazônico de Mi-
neração, Metalurgia e Materiais no período 10 a 12 de novembro realizado 
pela Universidade federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 11/11 a 13/11/2022 – 02 e ½ diárias.
servidor:
- 5959659/ 2 - GErSoN cardoSo PaES - (coordENador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867939
Portaria Nº 2689/2022 - GaB/seMas 24 de oUtUBro de 2022.
objetivo: curso de capacitação e reunião estratégica com advogados e 
diretoria.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa.
destino: Belém/Pa
Período: 24/10 a 29/10/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5965138/ 1 - lUaNa daNiEla SoarES da SilVa - (coordENadora)
- 5914632/ 2 - EdSoN ViTor SaBaT cardoSo JUNior – (MoToriSTa)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867868

Portaria Nº 2685/2022 - GaB/seMas 24 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar do Workshop sobre car 2.0, capacitação em Processo 
Punitivo e reunião de Planejamento Estratégico SEMaS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa.
destino: Belém/Pa.
Período: 24/10/2022 à 29/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidor:
– 5892201/ 2 – JorGE clEY SilVa doS SaNToS – (coordenador de Núcleo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 867789
Portaria Nº 2684/2022 - GaB/seMas 24 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar da capacitação em Processo Punitivo e reunião de 
Planejamento Estratégico SEMaS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa.
destino: Belém/Pa.
Período: 25/10/2022 à 29/10/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidora:
– 57175255/ 1 – ViViaNNE carla dE oliVEira GaMa PErEira – (con-
sultora Jurídica)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 867783
Portaria Nº 2679/2022 - GaB/seMas 21 de oUtUBro de 2022.
objetivo: reunião sobre processo de licenciamento ambiental em empre-
sa, localizada no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 30/10 a 31/10/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES- (diretor)
- 5954829/1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5936371/3 - roSa Maria da lUZ MENdES – (coordenador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867609
Portaria Nº 2674/2022 - GaB/seMas 21 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaNBio/Pa 
e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: rESEX MaPUá/Breves/Pa.
destino: altamira/Pa.
Período: 09/10 a 16/10/2022 – 07 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– JoSÉ iVaNildo GaMa BrilHaNTE – (colaborador Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 867344
Portaria Nº 2660/2022 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar da 5º reunião extraordinário do comitê Executivo do 
fPMac, reunião de atualização sobre o processo de estruturação do Siste-
ma jurisdicional de rEdd+ do Pa: acordos de co-construção, eixos de tra-
balho/parceiros e próximos passos e 1º reunião Extraordinária do comitê 
Gestor do Sistema Estadual Sobre mudanças climáticas coGES-cliMa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade Quilombola de Pau furado/Salvaterra/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 23/10 à 29/10/2022 – 06 e ½ diárias.
colaboradora Eventual:
– ValEria dE JESUS alMEida carNEiro – (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 867414
Portaria Nº 2672/2022 - GaB/seMas 21 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar da 5º reunião extraordinário do comitê Executivo do 
fPMac, reunião de atualização sobre o processo de estruturação do Siste-
ma jurisdicional de rEdd+ do Pa: acordos de co-construção, eixos de tra-
balho/parceiros e próximos passos e 1º reunião Extraordinária do comitê 
Gestor do Sistema Estadual Sobre mudanças climáticas coGES-cliMa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: aldeia ararandewa de Goianésia do Pará/Pa.
destino: Belém/Pa.
Período: 23/10/2022 à 29/10/2022 – 06 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– roNaldo NUNES raMoS – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 867253
Portaria Nº 2654/2022 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Visita Técnica em parceria com a SEMaS no comitê de Bacia 
Hidrográfica do Estado do Mato Grosso/Cuiabá.
origem: Mocajubinha/Terra alta/Pa
destino: cuiabá/MT
Período: 07/11 a 11/11/2022 - 04 e ½ diárias.
colaboradora eventual:
- roSilENE daS cHaGaS GoNÇalVES - (colaboradora eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 866618
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Portaria Nº 2657/2022 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Visita Técnica em parceria com a SEMaS no comitê de Bacia 
Hidrográfica do Estado do Mato Grosso/Cuiabá.
origem: agrovila de areal/Terra alta/Pa
destino: cuiabá/MT
Período: 07/11 a 11/11/2022 - 04 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- EdiValdo da SilVa raiol - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 866659
Portaria Nº 2658/2022 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Visita Técnica em parceria com a SEMaS no comitê de Bacia 
Hidrográfica do Estado do Mato Grosso/Cuiabá.
origem: curuçá/Pa
destino: cuiabá/MT
Período: 07/11 a 11/11/2022 - 04 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- ENildo cHarlES MENdES cardoSo - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 866720
Portaria Nº 2591/2022 - GaB/seMas 14 de oUtUBro de 2022.
objetivo:realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, para subsidiar 
posicionamento técnico quanto a validação de estudo de rendimento volu-
métrico de espécies madeireiras no empreendimento “ParaTiMBEr aGro-
florESTal lTda”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino:Moju/Pa
Período:27/10 a 29/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 5147352/1 - SÉrGio aUGUSTo da MoTTa SoUZa – (Eng. agrônomo)
- 5937317/3 - THaiS SilVa BiSPo doS SaNToS - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 864204
Portaria Nº 2616/2022 - GaB/seMas 18 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: capacitação técnica, instalação e configuração de estações mete-
orológicas que compõem a rede estadual de monitoramento meteorológico.
origem: Belém/Pa
destino: ipixuna/Pa
Período: 30/10/2022 à 04/11/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
–57214665/ 1–lUiS aUGUSTo Maia cESar– (TÉcNico EM GESTÃo dE 
MEio aMBiENTE)
-57234142/ 1- aNTÔNio JoSÉ da SilVa SoUSa- (TÉcNico EM GESTÃo 
dE MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 865232
Portaria Nº 2649/2022 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar do Evento construindo cidades resilientes no Pará - 
devido a sua relação com o Projeto Educação ambiental na Zona costeira 
Paraense, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 25/10/2022 – ½ diária
Servidores:
- 57173608/2 - aNdrEia rodriGUES MoNTEiro -(Técnico em Gestão 
Pública/coordenadora)
- 57175401/1 - Marcia criSTiNa SarGES dE oliVEira - (Técnico em 
Gestão Pública)
- 5837715/3 - WalTEr NaZarENo fErrEira SoarES - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 866417
Portaria Nº 2666/2022 - GaB/seMas 21 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar de reunião com a Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de Parauapebas sobre regularização hídrica para psicultura na região.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Parauapebas/Pa.
Período: 27/10/2022 à 05/11/2022 – 01 e ½ diária.
Servidor:
– 5930962/ 1 – raUl ProTáZio roMÃo – (Secretário adjunto)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 867117

.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 2669/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com as PorTarias nº 420 de 
05 de abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 
34544 do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1289668 GaB-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 2582/2022 GaB-SEMaS de 
13/10/2022, publicada no doE Nº 35.156 do dia 20/10/2022, que concedeu 
diárias para o servidor JoSÉ MaUro dE liMa o dE alMEida, Matrícula nº 
5945727/1, Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
citado na referida PorTaria.
Belém, 21 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 867206

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBlica
e deFesa social

.

.

.

Portaria
.

Portaria n.º 1810/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
Belém/Pa, 24 de outubro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
dispõe sobre a substituição de Membro de comissão fiscalizadora, desig-
nado para acompanhar e fiscalizar a execução de instrumento contratual.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela PorTaria n° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro de 
2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da 
legalidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do contrato administrativo n° 062/2022 – 
SEGUP/Pa, celebrado com a empresa HElifor coMÉrcio E SErViÇoS 
aEroNáUTicoS lTda - ME, decorrente do Pregão Eletrônico n° 003/2022–
SEGUP/Pa, oriundo do Processo Eletrônico 2021/1366105.
coNSidEraNdo o descrito no MEMoraNdo N° 1101/2022/GraESP-
SEGUP, que solicita a substituição do servidor lEaNdro TaVarES 
dE alMEida, nomeado como membro da comissão do contrato em 
epígrafe, através da PorTaria N° 651/2022 - ccc/GaB.SaGa/SEGUP de 
29/04/2022, doE n° 34.957 de 04/05/2022.
RESOLVE: Nomear o servidor abaixo, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do contrato administrativo n° 062/2022 - SEGUP/Pa, em substitui-
ção ao servidor acima mencionado:
- MoiSÉS MEdEiroS dE MiraNda, Mf: 4220028-1, Membro de comissão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867929

.

.

errata
.

Portaria N° 1565/2022-saGa de 29.08.2022, 
PUBlicada No doE N° 35.096 dE 30.08.2022, KEYTHSoN ValENTE 
Gaia, Mf 5288444/3, rEfErENTE aS fÉriaS rEGUlaMENTarES do MÊS 
dE oUTUBro/2022.
oNde se lÊ: P. aQUiSiTiVo 2021/2022
leia-se: P. aQUiSiTiVo 2020/2021

Protocolo: 867782
..

iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBilidade Nº 240/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 



diário oficial Nº 35.162  25Terça-feira, 25 DE OUTUBRO DE 2022

roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
fErNaNdo alBErTo BilÓia da SilVa, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 581.214.472-91, rG nº 13804, PiS/Pasep nº 17053603456, 
residente e domiciliado à av. conselheiro furtado, nº 1508, apto 1481, 
Ed. ilha de Bali, Bairro: Batista campos, cEP: 66025-160, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
orientador da disciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, na 
modalidade presencial, para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar 
- cSPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - 
coNSUP, cujo valor total é r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867938
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 237/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, 
ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, 
PorTaria 012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
contratação do senhor claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, Titulação doutor, 
inscrita no cPf sob o nº 582.136.862-68, rG nº 4012901, PiS/Pasep nº 
12714633422, residente e domiciliado à avenida Engenheiro fernando 
Guilhon, nº 1703, Bairro: Batista campos, cEP: 66033-454, Belém/Pa, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
orientador da disciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, na 
modalidade presencial, para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar 
- cSPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - 
coNSUP, cujo valor total é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867907
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 238/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, 
ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, 
PorTaria 012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
contratação do senhor ElSoN lUiZ BriTo da SilVa, Titulação Mestre, 
inscrita no cPf sob o nº 307.591.882-20, rG nº 18367, PiS/Pasep nº 
17047380955, residente e domiciliado à Passagem Popular e, rui Barbosa; 
Sao lazaro, nº 55, Bairro: Guamá, cEP: 66075-640, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
orientador da disciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, na 
modalidade presencial, para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar 
- cSPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - 
coNSUP, cujo valor total é r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 

de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867909
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 239/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor faBriNi QUadroS BorGES, Titulação doutor, inscrita no cPf 
sob o nº 620.467.302-59, rG nº 2496367, PiS/Pasep nº 13078776890, 
residente e domiciliado à Travessa chaco, ap 201 Entre almirante Barroso 
e João Paulo ii, nº 2609, Bairro: Marco, cEP: 66093-543, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
orientador da disciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, na 
modalidade presencial, para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar 
- cSPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - 
coNSUP, cujo valor total é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867913
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 241/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor fraNciSco cElSo dE liMa MacHado, Titulação Mestre, 
inscrita no cPf sob o nº 570.510.892-34, rG nº 21103, PiS/Pasep nº 
17051622801, residente e domiciliado à av. dr. freitas, nº 1228, Torre 
fragata, ap. 202, Bairro: Pedreira, cEP: 66087-810, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
orientador da disciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, na 
modalidade presencial, para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar 
- cSPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - 
coNSUP, cujo valor total é r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867916
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 250/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições 
legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, 
ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, 
PorTaria 012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, 
nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho 
Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para 
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contratação da senhora HElENa lUcia daMaScENo fErrEira, Titulação 
doutora, inscrita no cPf sob o nº 128.275.412-20, rG nº 1359, PiS/Pasep 
nº 10896728150, residente e domiciliado à Trav 14 de Março, nº 2263, 
Bairro: Nazaré, cEP: 66040-360, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/orientador da disciplina 
orientação de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867921
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 244/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Titulação doutor, inscrita no 
cPf sob o nº 094.055.502-68, rG nº 12682, PiS/Pasep nº 17006445165, 
residente e domiciliado à Trav dr Enéas Pinheiro, nº 2328, apto 902 Norte, 
Bairro: Marco, cEP: 66095-015, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/orientador da disciplina 
orientação de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867871
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 246/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação da 
senhora roSaNa PErEira fErNaNdES, Titulação doutora, inscrita no cPf 
sob o nº 136.040.152-000, rG nº 2395369, PiS/Pasep nº 12167997681, 
residente e domiciliado à rua Veiga cabral, nº 888, ap 203-b, Bairro: 
cidade Velha, cEP: 66023-630, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/orientador da disciplina 
orientação de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867883

terMo de iNeXiGiBilidade Nº 245/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor PaUlo EdUardo VaZ BENTES, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 711.871.622-72, rG nº 3384474, PiS/Pasep nº 19018026991, 
residente e domiciliado à Conjunto Julia Seffer, Rua 15 nº 81, Bairro: Águas 
lindas, cEP: 67140-709, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/orientador da disciplina 
orientação de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867876
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 249/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor WaNdo diaS MiraNda, Titulação doutor, inscrita no cPf sob o 
nº 594.033.492-04, rG nº 2557345, PiS/Pasep nº 13501943422, residente 
e domiciliado à conjunto cohab, Gleba 1, rua We-5, nº 533 Bairro: Nova 
Marambaia, cEP: 66623-285, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/orientador da disciplina 
orientação de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867900
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 235/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. 
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula 
de identidade n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 
304.401.902-82, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de 
suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade 
com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 
– GaB iESP, PorTaria 012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, 
nº149/2015, nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do 
conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará 
- iESP para contratação do senhor alBErNaNdo MoNTEiro da SilVa, 
Titulação Mestre, inscrita no cPf sob o nº 562.372.432-91, rG nº 21110, 
PiS/Pasep nº 17053618534, residente e domiciliado à rua fernando 
Guilhon, nº 2508, Bairro: cremação, cEP: 66045-205, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
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orientador da disciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, na 
modalidade presencial, para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar 
- cSPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - 
coNSUP, cujo valor total é r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867903
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 236/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor alESSaNdro SoBral fariaS, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 468.187.582-15, rG nº 2300597, PiS/Pasep nº 12595082428, 
residente e domiciliado à Travessa Eneas Pinheiro, nº 1155, Bairro: 
Pedreira, cEP: 66083-157, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/orientador da disciplina 
orientação de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867905
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 248/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
da senhora SÔNia da coSTa PaSSoS, Titulação doutora, inscrita no cPf 
sob o nº 562.870.702.34, rG nº 2454445, PiS/Pasep nº 12620672424, 
residente e domiciliado à av. Pedro Miranda, Pass. coelinho, nº 129, Bairro: 
Pedreira, cEP: 66085-780, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/orientador da disciplina 
orientação de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867893
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 247/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 

rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
SaNdoVal BiTTENcoUrT dE oliVEira NETo, Titulação doutor, inscrita no 
cPf sob o nº 256.905.822-04, rG nº 16234, PiS/Pasep nº 17046113791, 
residente e domiciliado à rua antônio Barreto, nº 439, aP. 101, Bairro: 
Umarizal, cEP: 66060-020, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/orientador da disciplina 
orientação de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, 
aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor 
total é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867888
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 243/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação da senhora 
JESiaNE caldEraro coSTa ValE, Titulação doutora, inscrita no cPf sob 
o nº 295.355.732-68, rG nº 22674, PiS/Pasep nº 17053611386, residente 
e domiciliado à Br 316 Km 03, cond. oasis Bf 45, Bairro: Guanabara, 
cEP: 67110-040, ananindeua/Pa, cujo objeto é a contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de Trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o 
curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, aprovado 
pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor total 
é r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867865
terMo de iNeXiGiBilidade Nº 242/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria nº 007/2018 – GaB iESP, PorTaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
HElToN cHarlES araÚJo MoraiS, Titulação Mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 588.662.052-49, rG nº 2328191, PiS/Pasep nº 17056917907, 
residente e domiciliado à avenida arterial a5, cond. Mirante do lago Torre 
6 , apto 202, nº 333, Bairro: coqueiro, cEP: 67140-709, ananindeua/Pa, 
cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como docente/
orientador da disciplina orientação de Trabalho de conclusão de curso, na 
modalidade presencial, para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar 
- cSPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - 
coNSUP, cujo valor total é r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública. 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública. 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública. Natureza: 339036 e 339047 fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 867859
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.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
247/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 247/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867891
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
236/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 236/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867906
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
235/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 235/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867904
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
249/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 249/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867902
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
245/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 245/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867879
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
246/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 246/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867886
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
243/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 243/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867869
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
244/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 244/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867873
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
250/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 250/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867923
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
241/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 241/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867917

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
239/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 239/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867914
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
238/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 238/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867911
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
237/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 237/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867908
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
240/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 240/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867940
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
248/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 248/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867898
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBilidade Nº 
242/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 242/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 867860

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1855/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1321371
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): BarcarENa E aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 19 à 22.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cEl BM HElToN cHarlES araUJo MoraiS, Mf: 
5706386-1
1° SGT PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 50637010-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): BrUNa ValÉria GEMaQUE QUEiroZ, Mf: 6045670-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1856/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1327187
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 25 à 28.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): cEl BM HElToN cHarlES araUJo MoraiS, Mf: 
5706386-1
1° SGT PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 50637010-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): BrUNa ValÉria GEMaQUE QUEiroZ, Mf: 6045670-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1857/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores.
ProcESSo: 2022/1325913
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 13.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNTÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1858/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1348118
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 21 à 22.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM PEdro PaUlo corrÊa do coUTo, Mf: 5695287
cB PM SUSaNa daS GraÇaS carPiNa cHaVES, Mf: 57221689-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf: 5950402
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1859/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1347497
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): BarcarENa E iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 18.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): SGT PM EMErSoN SidNEY PiNTo lEÃo, Mf: 57222113-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1860/2022 –saGa
oBJETiVo: Para participar do encontro Nacional dos Programas de prote-
ção a Vítimas e Testemunhas ameaçadas.
ProcESSo: 2022/1345486
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 08 à 11.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): Maria criSTiNa foNSEca dE carValHo, Mf: 57207763
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1861/2022 –saGa
oBJETiVo: Transporte de equipamentos para manutenção de helicópteros 
do GraESP.
ProcESSo: 2022/1347022
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 17 à 18.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1862/2022 –saGa
oBJETiVo: Transporte de mecânico para manutenção de helicópteros do GraESP.
ProcESSo: 2022/1346927
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 13.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): TEN PM SUZaNE PaTricia GoMES da SilVa, Mf: 
57198715-4
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1863/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1346640
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 12 à 15.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ENZo corrEia caPEloNi, Mf: 59629541
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1864/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1333213
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): aBaETETUBa E BarcarENa/Pa
PErÍodo: 19 à 22.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM carloS alEXaNdrE da crUZ dE carVa-
lHo, Mf: 5755409-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): JUliaNa aUGUSTa da crUZ adriÃo, Mf: 5900542-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 867804
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria Nº5781/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Nova Esperança do Piriá-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quanti-
dade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM 
fabio azevedo de aguiar; cPf: 948.431.713-87; Valor: r$ 759,60. Sd PM 

José Wildon oliveira da Silva; cPf: 966.619.332-91; Valor: r$ 759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5782/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Elma Tatiane Monteiro 
de Miranda; cPf: 527.947.682-04; Valor: r$ 791,28. cB PM Jaciara de 
andrade Gusmão; cPf: 007.867.002-03; Valor: r$ 759,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5783/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMEN-
To lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; destino: 
Santana do araguaia-Pa; Período: 29 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM francisco anto-
nio Paiva ribas; cPf: 593.533.502-63; Valor: r$ 474,78. SGT PM Magno Gley 
rezende dos Santos; cPf: 519.364.102-49; Valor: r$ 395,64. cB PM filipe 
costa carvalho; cPf: 973.066.652-00; Valor: r$ 379,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5784/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Breves-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 06 de pousada; Servidores: Sd PM ricardo Soeiro de Barros; 
cPf: 530.255.712-68 ; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5785/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tomé-açu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Ulisses Magno Valente; 
cPf: 279.457.402-78; Valor: r$ 791,28. SGT PM alexandre Tavares leão; 
cPf: 429.866.132-68; Valor: r$ 791,28. SGT PM Joel lima rebelo; cPf: 
381.109.462-91 ; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5786/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Santa cruz do arari-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Bruno fernandes 
Gomes; cPf: 898.648.912-00; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5787/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022- 2° Turno)); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
conceição do araguaia,-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Moab 
Pessoa de farias Neto; cPf: 948.701.102-10; Valor: r$ 1.055,04. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5788/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Ponta de Pedras-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM cristiane de Brito 
Mendes araujo; cPf: 703.868.892-87; Valor: r$ 923,16. cB PM Jorge Edu-
ardo de Sena lugarinho; cPf: 724.547.762-00; Valor: r$ 886,20. Sd PM 
cleison da Silva Mendes; cPf: 011.707.722-42; Valor: r$ 886,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5789/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 2°Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: Sd PM Wlad-
son luan Monteiro Borges; cPf: 002.092.662-60; Valor: r$ 1.392,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5790/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022- 2°Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Viseu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Jose robson 
da Silva dias; cPf: 987.411.102-00; Valor: r$ 846,66. Sd PM Patrick de 
Brito Martins; cPf: 024.110.732-67; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5791/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 21 a 
22/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 426.627.292-
87; Valor: r$ 316,52. TEN PM William raphael da Silva Balbino rodrigues; 
cPf: 083.906.104-85; Valor: r$ 282,22. SGT PM Pedro Nelson Gonçalves 
dias; cPf: 023.401.737-60; Valor: r$ 263,76. SGT PM renil de araujo 
ferreira; cPf: 586.468.332-91; Valor: r$ 263,76. cB PM Wallace oliveira 
de andrade; cPf: 011.092.392-89; Valor: r$ 253,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 867739
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errata da Portaria Nº 5222/22/di/dF, contida no doe nº 35.132 
do dia 28/09/2022; 
onde lê-se: Servidor: cB PM lourimar de caravalho figueiredo. 
leia-se: Servidor: cB PM lourimar de carvalho figueiredo. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 867734
GoVerNo do estado do ParÁ
PolÍcia Militar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePlad)
coNcUrso PÚBlico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de PraÇas cFP/PMPa/2020
edital Nº 149/cFP/PMPa/sePlad, de 24 de oUtUBro de 2022
resUltado FiNal e HoMoloGaÇÃo do coNcUrso
Para caNdidatos Na coNdiÇÃo SUB JUDICE
a PolÍcia Militar do estado do ParÁ – PMPa e a secretaria 
de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePlad, no 
uso de suas atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas 
em caráter liminar, tornam público o resUltado FiNal e HoMoloGa-
ÇÃo do concurso público destinado à admissão ao curso de formação de 
Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para os candidatos na 
condição sub judice, conforme a seguir: 
1 do resUltado FiNal
1.1 Relação final dos candidatos, na condição sub judice, com decisões 
judiciais para prosseguir no concurso público destinado à admissão ao cur-
so de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020, na 
seguinte ordem: número de inscrição, nome completo do candidato e nota 
final no certame. 
1.1.1 cFP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272181719, itallo daNiel Farias silVa, 46 (sub judice, ação 
ordinária nº 0863631-53.2021.8.14.0301); 272190393, Jose roMU-
lo da silVa de soUZa, 51 (sub judice, ação ordinária nº 0801099- 
07.2021.8.14.0022); 272190771, MadsoN oliVeira Pereira Bar-
ros, 45 (sub judice, ação ordinária nº 0811200-85.2021.8.14.0028); 
272113156, MatHeUs loPes BotelHo, 47 (sub judice, agravo de ins-
trumento nº 0800104-89.2022.8.14.9000).
2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 24 de outubro de 2022.
coroNel QoPM José dilsoN Melo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo reNaldo de PaUla ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
GoVerNo do estado do ParÁ
PolÍcia Militar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePlad)
coNcUrso PÚBlico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo de Pra-
Ças – cFP/PMPa/2020
edital Nº 150/cFP/PMPa/sePlad, de 24 de oUtUBro de 2022 
reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo SUB JUDICE 
a PolÍcia Militar do estado do ParÁ – PMPa e a secretaria 
de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePlad, no 
uso de suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida 
em caráter liminar, tornam pública a suspensão da eliminação do candi-
dato, bem como, a reintegração no certame, na condição “sub judice”, do 
concurso público destinado à admissão ao curso de Formação de Pra-
ças da Polícia Militar do Pará – cFP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo SUB JUDICE
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272108895, serGio GUilHerMe castro MoNteiro (sub judice, 
ação ordinária nº 0800414-38.2022.8.14.0095).
2 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 24 de outubro de 2022.
coroNel QoPM José dilsoN Melo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo reNaldo de PaUla ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
GoVerNo do estado do ParÁ
PolÍcia Militar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePlad)
coNcUrso PÚBlico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo de oFiciais 
 – cfo/PMPa/2020
edital Nº 72/cFo/PMPa/sePlad, de 24 de oUtUBro de 2022 
resUltado deFiNitiVo e HoMoloGaÇÃo do coNcUrso
Para caNdidato Na coNdiÇÃo SUB JUDICE
a PolÍcia Militar do estado do ParÁ – PMPa e a secretaria 
de estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePlad, no 
uso de suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em 
caráter liminar, tornam público o resUltado FiNal e HoMoloGaÇÃo 
do concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Ofi-
ciais da Polícia Militar do Pará – cfo/PMPa/2020, para o candidato na con-
dição sub judice, conforme a seguir: 
1.do resUltado FiNal
1.1 resultado final do candidato, na condição sub judice, com decisão ju-
dicial para prosseguir no concurso público destinado à admissão ao curso 
de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020, na 
seguinte ordem: número de inscrição, nome completo do candidato e nota 
final no certame. 

1.1.1 cFo/PMPa (sexo masculino) – código 101: 
273101716, tHiaGo cardoso MiraNda, 76.77 (sub judice, ação or-
dinária nº 0858332-95.2021.8.14.0301).
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 24 de outubro de 2022.
coroNel QoPM José dilsoN Melo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo reNaldo de PaUla ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 867969

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

errata da PUBlicaÇÃo doe nº 35.086, pág.38, de 23 de agosto 
de 2022, Protocolo 842657
................
onde se lê:
... Portaria N°108/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora GaBriEla MUNiZ fEliX araUJo, caP PM rG 39719, 
cPf 052.752.364-09, Mf 5911232, representante do faSPM - MaraBá, a utilizar 
o adiantamento no valor total de r$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), para 
despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; 
sendo r$ 180,00 (cento e oitenta reais) na 339030 (Material de consumo) e r$ 
370,00 (Trezentos e Setenta reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa
leia-se:
... Portaria N°108/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora GaBriEla MUNiZ fEliX araUJo, caP PM rG 
39719, cPf 052.752.364-09, Mf 5911232, representante do faSPM - Ma-
raBá, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 550,00 (Quinhentos e 
cinquenta reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
na 339030 (Material de consumo) e r$ 370,00 (Trezentos e Setenta reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 22 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa
ordenador: raul Zênio Gentil Silva – cEl PM r/r
respondendo pela direção do faSPM

Protocolo: 867792
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 148/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora SaNdra do Socorro lEiTE, Tc PM rG 
23210, cPf 165.435.302-78, Mf 541462802, chefe do Serviço Social 
do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.000,00 
(Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 1.000,00 (Mil reais) na 339030 (Mat. 
consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 24 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 867747
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FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 005/2022 - GaF - diÁrias, de 18 de outubro de 2022
oBJETiVo: frequentar o curso de auditoria Governamental e controle in-
terno e Externo.
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo: fortaleza - cE
PErÍodo: 25 à 29 de outubro de 2022
QUaNTidadE: 05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de pousada
SErVidorES: SUBTEN PM NElMa BEaTriZ PENHa dE liMa cHa-
GaS, cPf: 357.287.102-63, Valor: r$ 2.160,18
 SGT  PM Maria JoElMa cláUdia da SilVa, cPf: 396.716.662-72, Va-
lor: r$ 2.160,18
 PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após o retorno
ordENador: cEl QoPM raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS
dirETor do fUNSaU

Protocolo: 867784
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

oUtras Matérias
.

Portaria Nº 655/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 497/2021-GaB/corrEGEPol 
de 22/12/2021, onde apurou as responsabilidades, quanto omissão e 
negligência em responder ao ofício nº 101/2020-MP/1ªPJB, encaminhado 
a Superintendência do Baixo Tocantins e a dPE, requerendo informações 
sobre a participação de policiais civis em uma operação ocorrida na 
comunidade do cabresto, conforme PorTaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de elementos suficientes que autorizem 
qualquer responsabilização administrativa;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 497/2021-
GaB/corrEGEPol de 22/12/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 656/2022-GaB/cGPc/diVersos de 18/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 608/2013-GaB/corrEGEPol de 
20/12/2013, onde apurou a conduta do dPc J.r.B.o. (mat. nº 5599822) 
e dos iPc ‘s P.H.S.M. (mat. nº 54189007), M.a.P. (mat. nº 5302056), 
d.l.P.G. (mat. nº 57233589), d.J.l.c. (mat. nº 5856841) e f.J.r. (mat. 
nº 57233504), face o despacho/coiNT/cGPc de 05/12/2013, no qual 
consta que os servidores, teriam, em tese, auferido vantagem econômica 
indevida, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 608/2013-
GaB/corrEGEPol de 20/12/2013, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 657/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 481/2022-GaB/corrEGEPol de 
30/08/2022, onde apurou atitudes, em tese, indevidas e incompatíveis 
praticadas por Policiais civis dentro da delegacia do Meio ambiente- dEMa, 
nesta capital, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de provas veementes de ocorrência de 
transgressão disciplinar praticada por policiais civis;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 481/2022-
GaB/corrEGEPol de 30/08/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 658/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 321/2022-GaB/corrEGEPol 
de 27/06/2022, onde apurou as circunstâncias da morte por confronto a 
intervenção policial do nacional r.S.P, tendo sido gerado desta situação 
o BoP 00005/2022.101996-9 e o iPl 00005/2022.100234-3, conforme 
PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 321/2022-
GaB/corrEGEPol de 27/06/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Portaria Nº 659/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 383/2020-GaB/corrEGEPol de 
26/10/2020, onde apurou a fuga do adolescente M.f.S., das dependências da 
12ª Sec. de castanhal no dia 27/12/2019, fato este que gerou a instauração 
do iPl n. 00171/2020.100198-8, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 383/2020-
GaB/corrEGEPol de 26/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 660/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 321/2020-GaB/corrEGEPol de 
23/09/2020, onde apurou as responsabilidades do servidor J.T.M.d., mat. 
n. 5940505, referentes ao teor do ofício n. 145/MPPJM-MaraPaNiM, o qual 
informa sobre o atraso injustificado e a negligência no andamento do IPL 
n. 00066/2019.100017-0 (Proc. n. 0002262-65.2020. 8.14.0030) o qual 
foi instaurado em 13/03/2019 e remetido apenas em 29/07/2020, fato 
ocorrido no Município de Marapanim-Pa, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 321/2020-
GaB/corrEGEPol de 23/09/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 661/2022-GaB/cGPc/diVersos de 19/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 344/2020-GaB/corrEGEPol 
de 06/10/2020, onde apurou a conduta da servidora a.P.c., mat. n. 
5940394, face as denúncias formuladas pela Sra. E.f.a.c.M., através do 
BoP n. 19/2020.100002-0 e do termo de declarações prestados perante 
o delegado da cGPc, onde denunciou que a servidora teria agido, em 
tese, de forma arbitrária e com falta de urbanidade ao realizar o Tco n. 
532/2020.100038-9; conforme PorTaria instauradora
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 344/2020-
GaB/corrEGEPol de 06/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 662/2022-GaB/cGPc/diVersos de 20/10/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi 
dE oliVEira, Presidente da aai nº 388/2022-GaB/corrEGEPol de 
13/07/2022, o qual por meio do PaE 2022/1305948, solicitou a inclusão 
do nome da servidora S.S.S., mat. nº 57207029, à PorTaria inaugural, 
em razão de que no curso da instrução probatória, constatou-se indícios de 
transgressão disciplinar por parte da mesma.
rESolVE: determinar o adENdo à PorTaria nº 388/2022-GaB/
corrEGEPol, incluindo o nome da servidora em epígrafe, como sindicada 
nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 663/2022-GaB/cGPc/diVersos de 20/10/2022
coNSidEraNdo: pedido da lavra da dPc ValdErEZ Maria SoUZa da 
SilVa, Presidente da aai nº 421/2021-GaB/corrEGEPol de 25/10/2021, 
o qual por meio do of. nº 004/2022-dd/cGPc de 18/10/2022, solicitou 
a inclusão do nome do servidor W.c.S., mat. nº 5477255, à PorTaria 
inaugural, em razão de que no curso da instrução probatória, constatou-se 
indícios de transgressão disciplinar por parte da mesma.
rESolVE: determinar o adENdo à PorTaria nº 421/2021-GaB/
corrEGEPol, incluindo o nome do servidor em epígrafe, como sindicado 
nos autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 664/2022-GaB/cGPc/diVersos de 21/10/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 379/2022-GaB/corrEGEPol de 
11/07/2022, onde apurou os fatos referentes ao abalroamento envolvendo 
as VTrs de placa QVf-2130 (QVf-2B30) e QVf-7150 (QVf-7B50), fato 
ocorrido no dia 11/01/2022 no Pátio da Polícia civil, aproximadamente as 
10 horas, conforme PorTaria instauradora;
coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 379/2022-
GaB/corrEGEPol de 11/07/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 867854
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

térMiNo de VÍNcUlo de serVidor
.

térMiNo de VÍNcUlo de serVidor
ato: terMo de distrato

- Término de Vínculo: 21/10/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Servidor Temporário: fraNciSco Garcia araUJo
Matrícula: 55209060/1– aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 867894
térMiNo de VÍNcUlo de serVidor

ato: terMo de distrato
- Término de Vínculo: 21/10/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Servidor Temporário: rodriGo JoSE SaNTaNa da SilVa
Matrícula: 55209256/1– aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 867896

.

.

liceNÇa PrÊMio
.

liceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 2694/2022 – dGP.seaP 
BeléM/Pa, 24 de oUtUBro de 2022.

Nome: raNiEri fraNK SaNTaNa da SilVa, Matrícula funcional n.º 
5949996/1, cargo: Policial Penal
assunto: licença Prêmio
Período aquisitivo: 2019 a 2022
Período de Gozo: 01/11/2022 a 30/11/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867955

.

.

errata
.

errata de Portaria
liceNÇa PrÊMio, Portaria Nº 2624/2022-dGP/seaP, 

de 29/09/2022, PUBlicada No doe 35.136, de 30/09/2022, 
Protocolo 859589.

Servidor: doMiNGoS fErrEira diaS filHo.
onde se lê: no período de 17/10/2022 a 15/12/2022;
leia-se: no período de 17/10/2022 a 15/11/2022.

Protocolo: 867878
errata de Portaria N°00388/2022, PUBlicada No diÁrio 

oFicial N°35.086 de 23 de aGosto de 2022, Protocolo: 
843139

oNde se lÊ:
Servidor(es): 55208735 – JUlio aNToNio SoarES NETo - aGENTE PENi-
TENciário; Período: 15/08 a 17/08/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias 
e meia)
leia-se:
Servidor(es): 5931339 - raYloN oliVEira da SilVa – Policial PENal; 
Período: 15/08 a 17/08/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)

Protocolo: 867920

.

.

Férias
.

Portaria Nº 2689/22/dGP/seaP, de 21/10/22
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
rESolVE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período conforme informações abaixo:
Nº; NoME; MaTrÍcUla; EXErcÍcio; GoZo
1; BrENda NaYara SilVa doS SaNToS; 57221059; 2022; 01.12.22 
a 30.12.22 / 2; dEiVid JUNior MENEZES da SilVa; 57221162; 2022; 
01.12.22 a 30.12.22 / 3; Edir ValE dE PiNHo; 5949516; 2022; 
01.12.22 a 30.12.22 / 4; HEladE TaVarES dE SoUZa; 5952043; 2022; 
01.12.22 a 30.12.22 / 5; iSMaEl dE liMa caBral; 5954039; 2022; 
01.12.22 a 30.12.22 / 6; Joao aNToNio foNSEca riBEiro; 5921689; 
2022; 01.12.22 a 30.12.22 / 7; Karla coSTa SaNTiaGo dE oliVEira; 

5924932; 2022; 01.12.22 a 30.12.22 / 8; lUciaNa aMoriM cUNHa laU-
rido; 5959926; 2022; 01.12.22 a 30.12.22 / 9; MarcoS PaUlo VilHENa 
BarroS; 5586658; 2022; 01.12.22 a 30.12.22 / 10; NaJara da SilVa 
ViaNa; 5954319; 2022; 01.12.22 a 30.12.22 / 11; raPHaElY frEirE dE 
aMoriM SoBral; 57188996; 2021; 01.12.22 a 30.12.22 / 12; roSiVaN 
dE JESUS SaNToS; 5950176; 2022; 06.12.22 a 04.01.23 / 13; WaldE-
Nor PErEira da SilVa JUNior; 57216592; 2022; 01.12.22 a 30.12.22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867835

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 2693/22/dGP/seaP, de 24/10/22

TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 2628/22/dGP/SEaP, de 03/10/2022, 
publicada no doe nº 35.143, de 06/10/2022, no que se refere à con-
cessão de férias dos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaTrÍcUla
1; iSMaEl alVES dE alcaNTara; 4220566 / 2; JEffErSoN lUiZ lEiTE 
da SilVa; 57222447 / 3; WElToN cHarlES da SilVa MoTa; 5808464.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867936

.

.

oUtras Matérias
.

Portaria N°2692/2022-dGP/seaP/Pa
BeléM-Pa, 24 de oUtUBro de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora clEia Maria aNdradE SaNToS, matrícula funcio-
nal n° 57202115/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de reinserção Social (GSTP), com lotação 
centro de recuperação regional de itaituba (crri), em substituição ao 
servidor WaSHiNGToN STErfErSoN SaNToS oliVEira, matrícula funcio-
nal n° 5953859/1, a contar de 21 de outubro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867872

.

.

secretaria de estado
de cUltUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 706 de 24 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/385769
Servidor: rodolfo crUZ BriTo
cargo: aSSESSor
objeto: designado como Gestor do Termo de fomento N° 040/2022 en-
tre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a aÇÃo Social do 
cUraTo da SÉ, inscrita no cNPJ n° 04.733.895/0001-24, representada 
por roberto Emílio cavalli, cujo objeto é a pintura das fachadas da igreja 
da Sé, catedral Metropolitana de Belém.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 867881

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 705 de 21 de oUtUBro 2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: daniel freitas de araujo
cargo: diretor do Theatro da Paz
Matrícula: 55588420/ 4
Quantidade de diárias: 03 e 1/2 (Três e meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: rio dE JaNEiro/rJ
Período: 24 a 27.10.2022
objetivo: Participar do terceiro encontro de Ópera em Pauta e aquisição de 
partituras para orquestra Sinfônica do Theatro da Paz.
ordenador: luiz Maria de Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 867867
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oUtras Matérias
.

- a comissão designada pela Portaria 643/2022-SEcUlT, em cumprimento 
ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedores de 
cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
relaÇÃo –oUtUBro/2022

  N° NoMe liNGUaGeM cPF/cNPJ

1. alEXSaNdro laUNÉ doS SaNToS
 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

755.730.672-49
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 

EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 

EM cENa
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS

2. caMila SilVa rioS MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 054.171.942-47

3. 
coordENaÇÃo daS aSSociaÇÕES 

daS coMUNidadES rEMaNEScENTES 
dE QUiloMBoS do Pará - MalUNGU

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa

06.968.130/0001-
07

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 
EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 
EM cENa

4. dÉBora criSTiaNE BloiS NaSci-
MENTo

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 559.554.952-15

PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador

5. EdUardo SoUZa alVES
MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 

oficiNa 912.299.602-87
PalESTraNTE/dEBaTEdor/ MEdiador

6. EVElYN ViTÓria PENicHE MoraES)
 

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTaS 
EM cENa 020.210.602-09

34.619.592/0001-
4ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 aTÉ 6 arTiSTaS 

EM cENa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU arTiSTaS 

EM cENa  

7. GaBriElE dE oliVEira MarTiNS ProdUTora EXEcUTiVa 028.892.752-48
8. liliaN criSTiNa da SilVEira SoUZa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 816.112.422-15

9. lorETa criSTiNa fErrEiora 
carValH

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 017.758.612-52

10. lUcaS MaTHEUS ViEira MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 030.854.932-55

11. MaGNa riBEiro da SilVa MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 022.346.042-73

12. Marcio JoSE GoNcalVES JardiM

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTa-
SEMcENa 44.817.784/0001-

10
571.558.952-53

ESPETácUloSarTÍSTicoS 4 coM aTÉ 6 arTiS-
TaSEMcENa

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaSEMcENa

13. Marco aNTÔNio dE carValHo 
MorEira

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 893.291.472-91

14. MicHEla roQUE SilVa NaSciMENTo 
da coSTa

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 798.362.595-20

15. Pricila criSTiaNE SaNToS da rocHa foTÓGrafo(a) 847515922-20

16. ricHard NaZarENo MaToS dE 
QUEiroZ

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTa-
SEMcENa

594.011.682-53ESPETácUloSarTÍSTicoS 4 coM aTÉ 6 arTiS-
TaSEMcENa

ESPETácUloSarTÍSTicoS  coM 7 oU MaiS 
arTiSTaSEMcENa

17. roNaldo NorBErTo da SilVa

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTa-
SEMcENa

703.534.752-62ESPETácUloSarTÍSTicoS 4 coM aTÉ 6 arTiS-
TaSEMcENa

ESPETácUloSarTÍSTicoS  coM 7 oU MaiS 
arTiSTaSEMcENa

18. rUi GUilHErME loUriNHo

ESPETácUloSarTÍSTicoS coM aTÉ 3 arTiSTa-
SEMcENa

929.586.992-34
47.930.388/0001-

93

ESPETácUloSarTÍSTicoS 4 coM aTÉ 6 arTiS-
TaSEMcENa

ESPETácUloSarTÍSTicoS  coM 7 oU MaiS 
arTiSTaSEMcENa

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa

19. SaMilY Maria MorEira da SilVa MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 008.111.082-01

20. TaYNara cHriSTiNNE carValHo 
Garcia

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 036.418.852-99

21. THaYSa criSTiNa MaGalHÃES doS 
SaNToS

MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 010.987.792-66

22. TáliSoN PErEira PaUliNo MiNiSTraNTEoU iNSTrUTor(a)  dE cUrSo oU 
oficiNa 022.463.511-54

23. 

WilNEllY do Socorro dE oliVEira 
PiNHEiro

GrUPo ParrafolclÓrico MaPiN-
GUarY

GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 133.624.612-04

Protocolo: 867942

Portaria Nº 704 de 21 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pela Portaria n° 160/22, 
publicada no Diário Oficial do Estado, de 06.04.2022, c/c o inciso VI; do 
artigo 35, do decreto n° 1.434, de 13 de dezembro de 2.004, e,
coNSidEraNdo:os artigos 1º e 21 da lei federal n° 8.159, de 08 de ja-
neiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 
privados e dá outras providências;
coNSidEraNdo: o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, que 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do PoderExecutivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo: o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda, a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando a economi-
cidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, confiabilidade e a integridade da informação;
coNSidEraNdo: a Portaria nº 0041/2020-GS/SEPlad, de 30/01/2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado, de 06.02.2020, e
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1356920, de 21.10.2022.
rESolVE:
i - NoMEar, os servidores abaixo relacionados, para a comissão de im-
plementação do Processo administrativo Eletrônico (PaE, versão 4.0), sob 
a presidência do primeiro, no âmbito da Secretaria de Estado de cultura 
– SEcUlT.

NoMe MatrÍcUla FUNÇÃo

Ângela regiane Maia Machado 57191533/ 1 Gestor Setorial do PaE

aluízio da Silva Vilhena 57234539/ 1 cogestor Setorial do PaE

anderson luiz lemos Gonçalves 57190768/1 cogestor Setorial do PaE

denise Evelyn dos Santos Benassuli Moreira 57203332/1 cogestor Setorial do PaE

anySuelem andrade ferreira 57200635-1 Membro

denilson Sena da cunha 54192701-1 Membro

II –Revogar a Portaria nº 369/22, de 07.06.2022, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado, de 08.06.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 21 de outubro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 867944

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1874 - cGP/FcP de 21 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1347054 – dli/ SEBP/ daf/ cGP/ fcP de 19/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que representando a fundação cultural do Pará, por 
meio da diretoria de leitura e informação/ Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas, realizarão visitas técnicas visando a implantação de bibliotecas 
Públicas, nos municípios de Monte alegre e Mojuí dos campos e  visita aos 
espaços das bibliotecas públicas de Belterra e aveiro, além de acompanha-
mento dos seguintes projetos desenvolvidos no município de Santarém, 
contemplados no Edital dli/fcP 001/2022 - Boas Práticas de leitura em 
Bibliotecas.

NoMe MatrÍcUla carGo PerÍodo diÁria

MariNildE cHaVES 
BarBoSa 57193519/ 1 Gerente

06/11/2022
à

13/11/2022
7 ½

dENiSE GUioMar fraNco 
lEal doS SaNToS 5608600/ 3 Tecnico em Gestão cultural

09/11/2022
à

13/11/2022
4 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867930
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Portaria Nº 1875 - cGP/FcP de 21 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1346128 – cPEd/ dli/ daf/ cGP/ fcP de 18/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidor abaixo 
mencionado, que irá viabilizar o transporte de agentes culturais, na semana 
de ações de fomento ao livro e à leitura  promovido por esta fundação cultu-
ral do Pará, por meio da diretoria de leitura e informação/ coordenadoria de 
Promoção Editorial, que acontecerá no município de Viseu/ Pa.

NoMe MatrÍcUla carGo PerÍodo diÁria

JoSE JUlio SilVa BEZErra 5892295/ 1 Motorista
31/10/2022

à
06/11/2022

6 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867933
Portaria Nº 1872 - cGP/FcP de 21 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1352563 – SEBP/ daf/ cGP/ fcP de 20/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abaixo 
mencionada, que representando a fundação cultural do Estado do Pará, por 
meio da diretoria de leitura  e informação/ Sistema Estadual de Bibliotecas Pú-
blicas, realizará visitas aos premiados no Edital dli-fcP - 001/2022 de Boas 
Prática, nos municípios de igarapé-açu/ Pa, Marapanim/Pa e Mãe do rio/ Pa.

NoMe MatrÍcUla carGo PerÍodo diÁria

liNdalVa caMPoS dE alMEida 5281296/ 2 Técnico em Gestão 
cultural

07/11/2022
à

09/11/2022
2 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867922
Portaria Nº 1871 - cGP/FcP de 21 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da lei nº 5.322, 
de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, 
alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do 
Estado do Pará, publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1352257 – dli/ daf/ cGP/ fcP de 20/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que representando a fundação cultural do Estado 
do Pará, por meio da diretoria de leitura e informação/ coordenadoria de 
Promoção da leitura, realizarão programação cultural de incentivo à leitu-
ra, por ocasião das atividades do projeto “caravana da leitura”, que acon-
tecerá nos municípios de Bragança/ Pa, Primavera/ Pa e Quatipuru/ Pa.

NoMe MatrÍcUla carGo PerÍodo diÁria
roSEMarY fErrEira dE 

aNdradE SoUSa 54194668/ 2 Técnico em Gestão cultural

06/11/2022
à

12/11/2022
6 ½

rEGiNa lUcia alBUQUErQUE 
da SilVa coUTo 715450/ 1 assistente administrativo

lUaNa NEGrao dE MoUra 57193500/ 1 assistente administrativo
GlaUBEr JoSE SilVa dE 

carValHo 54184100/ 3 assistente administrativo

SEMiaS dE SoUZa araUJo 57193524/ 1 Técnico em Gestão cultural

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867925
Portaria Nº 1877 - cGP/FcP de 21 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1340920 – docia/ GaPrE/ daf/ cGP/ fcP de 18/10/2022.

rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, que ministrará a oficina “Canto em Canto 
coral”, conforme PaE 2022/1235904 (MÓdUlo USiPaZ oUTUBro/2022) e 
(PaE 2022/1332335),  no município canaã dos carajás/ Pa.

NoMe cPF rG PerÍdo diÁria

HUMBErTo oliVEira doS SaNToS 279.875.308-24 286658859

31/10/2022,
01/11/2022

e
03 à 05/11/2022

  4 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867912
Portaria Nº 1876 - cGP/FcP de 21 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1339100 – SEBP/ daf/ cGP/ fcP de 18/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora 
abaixo mencionada, que representando a fundação cultural do Estado do 
Pará, por meio da diretoria de leitura  e informação/ Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas, realizará visita à Biblioteca do espaço de apren-
dizagem criativa comunitário ação parceiros, premiada no Edital dli-fcP 
- 001/2022 de Boas Práticas, no município de Santa Bárbara do Pará/ Pa.

NoMe MatrÍcUla carGo data diÁria

liNdalVa caMPoS dE alMEida 5281296/ 2 Técnico em Gestão 
cultural 25/10/2022 (MEia)

 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867777
Portaria Nº 1873 - cGP/FcP de 21 de oUtUBro de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1351064 – dic/ GaPrE/ cGP/ fcP de 19/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que representando a fundação cultural do Pará, irão 
compor a banca de jurados da 1ª edição do concurso de “Vozes Gospel”, 
que acontecerá no município de Santa Bárbara do Pará/ Pa.

NoMe MatrÍcUla carGo data diÁria
claUdiNEia NoVaiS SoUSa 57193496/ 1 Técnico em Gestão cultural

27/10/2022 (MEia) ½HElio dE SoUZa cErEJa 57193105/ 1 assistente cultural
JoSE JUlio SilVa BEZErra 5892295/ 1 Motorista

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 867773

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

Portaria Nº 792 de 21 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1357862/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de capanema no dia 22 de outubro, para cobertura nas 
redes sociais do governo do estado do Pará.
NoME: raquel Barros Sanches
MaTrÍcUla: 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 867787
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Portaria Nº 793 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1361442/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Peixe-Boi no dia 22 de outubro, para conduzir a equipe 
que efetuará cobertura jornalística do governo do estado Pará.
NoME: PaUlo roBErTo dE SoUZa coSTa
MaTrÍcUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Portaria Nº 794 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1361267/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de capanema no dia 22 de outubro, para conduzira equi-
pe que efetuará cobertura jornalística do governo do estado Pará.
NoME: carloS adriaNo rEZENdE da SilVa
MaTrÍcUla: 5966919
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.,

Portaria Nº 795 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1361330/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de capanema no dia 22 de outubro, para conduzir a equi-
pe que efetuará cobertura jornalística do governo do estado Pará.
NoME: WaNdEril do roSário dE SoUZa Maia
MaTrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Portaria Nº 796 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1361380/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de capanema no dia 22 de outubro, para conduzir a equi-
pe que efetuará cobertura jornalística do governo do estado Pará.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Portaria Nº 797 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária adjunta de Estado de comunicação, usando de suas atribui-
ções legais e conforme Proc. nº2022/1361092/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocou para o estado de São Paulo no período de 19 a 21 de outubro de 
2022, para acompanhar a agenda oficial do governo do estado do Pará.
NoME: VEra lÚcia alVES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 3180824
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária adjunta de Estado de comunicação

Portaria Nº 798 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1361758/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de capitão Poço no dia 22 de outubro de 2022, para cobertura 
de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: MarcElo aUGUSTo SEaBra aMador
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 799 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1361892/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de capitão Poço no dia 22 de outubro de 2022, para cobertura 
de pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: ronan costa frias
MaTrÍcUla: 5946521
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Portaria Nº 800 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1362251/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de Peixe-Boi no dia 22 de outubro de 2022, para cobertura de 
pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: rodriGo PiNHEiro rodriGUES
MaTrÍcUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Portaria Nº 801 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1362210/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de Peixe-Boi no dia 22 de outubro de 2022, para cobertura de 
pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: lEoNardo SoarES NUNES
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Portaria Nº 802 de 24 de oUtUBro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1362071/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de capanema no dia 22 de outubro de 2022, para cobertura de 
pauta jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: daVid TEiXEira alVES
MaTrÍcUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 867817

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

terMo de HoMoloGaÇÃo
.

terMo de HoMoloGaÇÃo
PreGÃo eletrÔNico Nº 019/2022

Processo Nº 2022/253076
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii, do art. 4°, da lei n° 
10.520/2002, art. 13, Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 13, V do 
decreto Estadual e conforme parecer jurídico constante no Processo admi-
nistrativo nº 2022/253076, rESolVE: HoMoloGar a decisão do Pregoeiro 
Benedito ivo Santos Silva, referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2022, de 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS diVErSoS Para SErEM UTiliZadoS NoS 
ESTÚdioS da radio E TV cUlTUra, às seguintes empresas:
iTENS: 01, 02, 03 e 09
Empresa contratada: arT iNTEGra lTda.
cNPJ: 10.786.518/0001-56
Valor: r$ 308.830,00 (trezentos e oito mil oitocentos e trinta reais)
iTEM: 04
Empresa contratada: cEdM dE PadUa TEcNoloGia lTda
cNPJ: 09.578.520/0001-50
Valor: r$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais)
iTEM: 05
Empresa contratada: carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli
cNPJ: 11.502.318/0001-97
Valor: r$ 1.397,95 (um mil trezentos e noventa e sete reais e noventa 
e cinco centavos)
iTEM: 06
Empresa contratada: clEBEr NaSciMENTo da roSa
cNPJ: 11.142.525/0001-88
Valor: r$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
iTEM: 07
Empresa contratada: iSalTEc coMErcio dE iNSTrUMENToS dE MEdi-
ÇÃo lTda
cNPJ: 01.682.745/0001-40
Valor: r$ 3.309,00 (três mil trezentos e nove reais)
Belém, 24 de outubro de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 867853
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

aPostilaMeNto
.

terMo de aPostilaMeNto 2022
coNtrato: 005/2013 – carlos de soUZa MartiNs
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 011/2013 - Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na localidade rio 
Panacuera, s/n, no município de abaetetuba/Pa., para alojamento de pro-
fessores do Sistema de organização Modular de Ensino/SoME.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 423,78 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta 
e oito centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 5.085,36 (cinco mil, oitenta e cinco 
reais e trinta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12.362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 21/10/2022
Vigência: a partir de 25/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867926
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 021/2016 – associaÇÃo de deseNVolViMeNto 
coMUNitÁrio de itUQUara - adeciP

disPeNsa de licitaÇÃo Nº 022/2016 - Nlic/sedUc
objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na av. São Pedro, 
s/n, Vila de São Joaquim de ituquara, no município de Baião/Pa, para uso 
da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc, para funcionamento do ane-
xo iii da EEEfM. francisca Nogueira da costa ramos.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 3.677,86 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais 
e oitenta e seis centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 44.134,32 (quarenta e quatro mil, 
cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12.361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 21/10/2022
Vigência: a partir de 21/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867932
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 012/2014 – aNtÔNio MiltoN riBeiro
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 012/2014 - Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da 15ª UrE/
conceição do araguaia (Unidade regional 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$ 6.454,66 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e qua-
tro reais e sessenta e seis centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 77.455,92 (setenta e sete mil, qua-
trocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 232093. funcional Programática: 16101.12.122.1297. 
Produto: 2795. Projeto/atividade: 8338. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 20/10/2022
Vigência: a partir de 12/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867935
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 005/2014 – carValHo GoMes e GoMes ltda Me
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 002/2013- Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da 10ª UrE/
altamira (Unidade regional 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$ 17.513,89 (dezessete mil, quinhentos e treze reais e 
oitenta e nove centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 210.166,68 (duzentos e dez mil, 
cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 232093. funcional Programática: 16101.12 122.1297. 
Produto: 2795. Projeto/atividade: 8338. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 21/10/2022
Vigência: a partir de 21/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867884

terMo de aPostilaMeNto 2022
coNtrato: 019/2010 – ceNtro de estUdos PrÍNciPe 

da PaZ - eireli
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 021/2010 - Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEfM. 
Pitágoras - ananindeua/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$ 11.660,91 (onze mil, seiscentos e sessenta reais e 
noventa e um centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 139.930,92 (cento e trinta e nove 
mil, novecentos e trinta reais e noventa e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12.362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 21/10/2022
Vigência: a partir de 01/10/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867889
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 033/2013-José VilMo silVa
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 041/2013- Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na localidade de rio 
Maracapucu Sagrado, abaetetuba/Pa, para alojamento de professores do 
Sistema de organização Modular de Ensino/SoME.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 553,57 (quinhentos e cinquenta e três reais e cin-
quenta e sete centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 6.642,84 (seis mil, seiscentos e 
quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 21/10/2022
Vigência: a partir de 02/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867864
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 029/2009 – oBras sociais da diocese 
de BraGaNÇa

disPeNsa de licitaÇÃo Nº 063/2009- Nlic/sedUc
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da EEEfM Pa-
dre angelo Moretti, no município de ourém/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$ 8.389,81( oito mil,trezentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e um centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 100.677,72 (cento mil, seiscentos 
e setenta 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: 24/10/2022
Vigência: a partir de 01/10/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867785
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 016/2016 – rosiVaNia MUNHoZ de Brito
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 015/2016- Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel localizado na localidade de São 
diego – Monte alegre/Pa., para o funcionamento de moradia para os pro-
fessores do Sistema de organização Modular de Ensino/SoME.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 494,36 (quatrocentos e noventa e quatro reais e 
trinta e seis centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 5.932,32 (cinco mil, novecentos e 
trinta e dois reais e trinta e dois 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 05/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867765
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 013/2016 – KÁtia cileNe Pereira da costa 
MarQUes

disPeNsa de licitaÇÃo Nº 019/2016- Nlic/sedUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEfM. d. 
João Vi - capanema/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$ 15.762,49 (quinze mil, setecentos e sessenta e dois 
reais e quarenta e nove centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 189.149,88 (cento e oitenta e nove 
mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
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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 05/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867766
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 101/2019 – carlos aUGUsto GoNÇalVes 
rodriGUes

disPeNsa de licitaÇÃo Nº 026/2019- Nlic/sedUc
objeto do contrato: locação do imóvel localizado na rua Santa Maria, bairro 
coqueiro, município de ananindeua/Pa., objeto de matrícula nº r.3/8303jl, 
livro nº 22, fls 140 – Cartório de Registro de Móveis Ofício Comarca de Belém/
Pa., para funcionamento da EEEf. cENTro EdUcacioNal aMaZÔNia.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 9.430,41 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e 
quarenta e um centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 113.164,92 (cento e treze mil, cen-
to e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12.361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 20/10/2022
Vigência: a partir de 26/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867760
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 247/2017 – Mirtes GoMes de Barros
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 030/2017- Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel situado na avenida clodomir ro-
cha Barros, nº 70, bairro São José, Salinópolis/Pa, para funcionamento da 
EEEf. laura do carmo Vicuna
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 14.635,59 (catorze mil, seiscentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e nove centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 175.627,08 (cento e setenta e cinco 
mil, seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12.361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 20/10/2022
Vigência: a partir de 15/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867757
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 022/2016 – Maria das GraÇas Feio de soUZa
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 026/2016- Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na rua Principal do 
curuçambá nº 206, bairro: centro, no município de ananindeua/Pa, para 
funcionamento da EEEfM. Príncipe da Paz.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 7.559,46 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove 
reais e quarenta e seis centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 90.713,52 (noventa mil, setecentos 
e treze reais e cinquenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789. funcional Programática: 16101.12.361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 20/10/2022
Vigência: a partir de 23/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867758
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 019/2016 – GrUPo esPÍrita ViNHa de lUZ
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 023/2016- Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEf. Hum-
berto de campos - Guamá/Belém/Pará
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 15.618,27 (quinze mil, seiscentos e dezoito reais e 
vinte e sete centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 187.419,24 (cento e oitenta e sete 
mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte 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 14/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867763

terMo de aPostilaMeNto 2022
coNtrato: 139/2018 – Maria José rodriGUes GoNÇalVes

disPeNsa de licitaÇÃo Nº 015/2018- Nlic/sedUc
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade de rio cari-
petuba, abaetetuba/pa., para moradia de professores do Sistema de orga-
nização Modular de Ensino - SoME
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 583,50 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta 
centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 7.002,00 (sete mil e dois reais)
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 11/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867755
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 096/2019 – reJaNe da silVa arcaNJo
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 019/2019- Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel situado na comunidade de Vila da 
Mulata, município de Monte alegre/pa, para funcionamento de moradia dos 
professores do Sistema de organização Modular de Ensino/SoME
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 758,88 (setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta 
e oito centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 9.106,56 (nove mil, cento e seis 
reais e cinquenta e seis 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 01/10/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867752
terMo de aPostilaMeNto 2022

coNtrato: 217/2018 – BeNedito aloNÇo da silVa
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 033/2018- Nlic/sedUc

objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade de rio Siritu-
ba, abaetetuba/pa, para moradia de professores do Sistema de organiza-
ção Modular de Ensino/SoME
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 627,12 (seiscentos e vinte e sete reais e doze centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 7.525,44 (sete mil, quinhentos e 
vinte e cinco reais e quarenta e quatro 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 21/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 867748

.

.

oUtras Matérias
.

cedÊNcia
Portaria N.º:9139/2022 de 18/10/2022

de acordo com o processo Nº 1177020/2022
ceder a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira, ao servidor WaNGNEr lo-
PES crUZ, matricula nº 57195613/1, Professor, lotado nesta Secretaria, 
com ônus para o Órgão cedente, mediante reembolso do Órgão cessio-
nário, pelo período de (02) anos, a contar da data de publicação desta 
Portaria.

Portaria N.º:9131/2022 de 18/10/2022
de acordo com o processo nº 1177020/2022
ceder a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira, a servidora KaTia Mi-
rElla da SilVa loPES, matricula nº 57208766/1, Especialista em Educa-
ção, lotada nesta Secretaria, com ônus para o Órgão cedente, mediante 
reembolso do Órgão cessionário, pelo período de (02) anos, a contar da 
data de publicação desta Portaria.

Portaria N.º:9144/2022 de 18/10/2022
de acordo com o processo nº 1177020/2022
ceder a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira, ao servidor MaXciNEi 
fErrEira PacHEco, matricula nº 57190860/1, Professor, lotado nesta 
Secretaria, com ônus para o Órgão cedente, mediante reembolso do Ór-
gão cessionário, pelo período de (02) anos, a contar da data de publicação 
desta Portaria.

reVoGar
Portaria N.º:9136/2022 de 18/10/2022

revogar a cessão para a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira, do servi-
dor WaNGNEr loPES crUZ, matricula nº 57195613/1, Professor, conce-
dida através da Portaria nº 1891/2021 dE 16/04/2021, sem ônus para o 
Órgão de origem, a contar da data de publicação.
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Portaria N.º:9129/2022 de 18/10/2022
revogar, a cessão para a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira, da servidora 
KaTia MirElla da SilVa loPES, matricula nº 57208766/1, Especialista em 
Educação, concedida através da Portaria nº 1892/2021 dE 16/04/2021, sem 
ônus para o Órgão de origem, a contar da data de publicação.

Portaria N.º:9143/2022 de 18/10/2022
revogar a cessão para a PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira, do servi-
dor MaXciNEi fErrEira PacHEco, matricula nº 57190860/1, Professor, 
concedida através da Portaria nº 1893/2021 dE 16/04/2021, sem ônus 
para o Órgão de origem, a contar da data de publicação.

liceNÇa esPecial
Portaria Nº.9245/2022 de 24/10/2022

Nome:EdNa Maria PaNToJa fariaS
Matrícula:339431/1cargo:assist.administ.
lotação:diretoria de recursos Humanos/Belém
Período:31/10/22 a 29/11/22
Triênios:21/03/01 a 20/03/04

Portaria Nº.9242/2022 de 24/10/2022
Nome:EliUdE doS SaNToS NoBrE
Matrícula:5663261/1cargo:Professor
lotação:EEEfM cristo redentor/abaetetuba
Período:01/11/22 a 30/12/22
Triênios:18/08/14 a 17/08/17

aProVaÇÃo escala de Ferias
Portaria Nº.:9166/2022 de 19/10/2022

Nome: carla daNiEllE alVES dE SoUSa roSario
Matrícula:5902579/1 Período:24/10/22 à 22/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém

Portaria Nº.:9167/2022 de 19/10/2022
Nome: JoSiENE Maria cardoSo rodriGUES
Matrícula:57208517/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EE odete Marvao/icoaraci

Portaria Nº.:9168/2022 de 19/10/2022
Nome: MoNica EliaNa dE oliVEira fErrEira
Matrícula:5469732/4 Período:20/12/22 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:EE XV dE Novembro/icoaraci

Portaria Nº.:9169/2022 de 19/10/2022
Nome: claUdia EliSa riBEiro GoMES
Matrícula:5059593/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE augusto Meira/Belém

Portaria Nº.:9173/2022 de 19/10/2022
Nome: roBSoN dE SoUZa GoMES
Matrícula:5864224/2 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM conego Batista campos/ananindeua

Portaria Nº.:9221/2022 de 21/10/2022
Nome: ESaU fariaS rodriGUES laGoia filHo
Matrícula:57217573/1 Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém

Portaria Nº.:/2022 de 21/10/2022
Nome: SaNdoVal SilVa oliVEira
Matrícula:761109/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém

Portaria Nº.:9207/2022 de 21/10/2022
Nome: roNaldo oliVEira da rocHa
Matrícula:225878/2 Período:13/01/23 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:dirEToria dE eNSiNo/Belém

Portaria Nº.:9208/2022 de 21/10/2022
Nome: Tricia aMoraS alVES
Matrícula:5901377/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9209/2022 de 21/10/2022
Nome: JorGE lUiZ MaGalHaES E SilVa
Matrícula:183903/1 Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9210/2022 de 21/10/2022
Nome: lEoNildES SaNTaNa loBo
Matrícula:329584/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9211/2022 de 21/10/2022
Nome: licia dE NaZarE coHEN doS PaSSoS
Matrícula:941450/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9212/2022 de 21/10/2022
Nome: lUiS claUdio doS SaNToS fErrEira
Matrícula:57212434/1 Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9213/2022 de 21/10/2022
Nome: MaNoEl GlEdSoN dE fariaS coSTa
Matrícula:57212389/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9214/2022 de 21/10/2022
Nome: Hilda criSTiNa MElo riBEiro
Matrícula:57232453/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9215/2022 de 21/10/2022
Nome: aNa cElia dE lEao
Matrícula:5402409/1 Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9216/2022 de 21/10/2022
Nome: JorGE lUiZ MalcHEr dE QUEiroZ
Matrícula:771643/1 Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém

Portaria Nº.:9218/2022 de 21/10/2022
Nome: flaVia TYElE E SoUZa SoUZa
Matrícula:54191513/3 Período:19/12/22 à 17/01/23Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém

Portaria Nº.:9222/2022 de 21/10/2022
Nome: PaTricia MariNS PoVoa
Matrícula:57213052/1 Período:17/01/23 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém

Portaria Nº.:9219/2022 de 21/10/2022
Nome: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
Matrícula:6400337/1 Período:04/01/23 à 02/02/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimonio Mobiliario/Belém

Portaria Nº.:9224/2022 de 21/10/2022
Nome: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
Matrícula:941921/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimonio Mobiliario/Belém

Portaria Nº.:56/2022 de 02/09/2022
Nome: aNGEliTa PaNToJa da coSTa
Matrícula:5896400/1 Período:08/12/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Benedita Marilda da Silva Braga/Mocajuba

Portaria Nº.:595/2022 de 04/10/2022
Nome: TElMa rEGiNa PErEira GUiMaraES
Matrícula:57234186/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança

Portaria Nº.:596/2022 de 04/10/2022
Nome: JEroNiMo SaraiVa corrEia JUNior
Matrícula:57211701/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança

Portaria Nº.:597/2022 de 05/10/2022
Nome: JacKSoN arNaldo alVES doS SaNToS
Matrícula:57213850/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança

Portaria Nº.:598/2022 de 04/10/2022
Nome: JoNaS da coSTa araUJo
Matrícula:57211675/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança

Portaria Nº.:599/2022 de 05/10/2022
Nome: KlEBSoN JoSE da SilVa rodriGUES
Matrícula:57210603/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bolivar Bordallo da Silva/Bragança

Portaria Nº.:601/2022 de 05/10/2022
Nome: lUcilENE dE BriTo coSTa
Matrícula:57211682/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

Portaria Nº.:602/2022 de 05/10/2022
Nome: EliZaBETH riBEiro MaToS
Matrícula:57210639/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

Portaria Nº.:604/2022 de 05/10/2022
Nome: SaNdrElY SilVa coSTa
Matrícula:57211723/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

Portaria Nº.:605/2022 de 11/10/2022
Nome: iVaNildo SilVa MoraiS
Matrícula:57211677/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Paralino/Bragança

Portaria Nº.:608/2022 de 11/10/2022
Nome: ariNaldo dE aSSiS BarroS SiQUEira
Matrícula:57210710/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.albino cardoso/Bragança

Portaria Nº.:609/2022 de 11/10/2022
Nome: MaNoEl dENiS fErNaNdES BaTiSTa
Matrícula:57210654/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Germano Garcia/Bragança

Portaria Nº.:610/2022 de 11/10/2022
Nome: KlEiToN da SilVa aSSUNÇÃo
Matrícula:57210625/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Manoel Juliao Garcia castanho/Bragança

Portaria Nº.:611/2022 de 11/10/2022
Nome: PEdro oliVEira MaToS
Matrícula:5872960/2 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Manoel Juliao Garcia castanho/Bragança

Portaria Nº.:612/2022 de 11/10/2022
Nome: PaUlo SErGio MElo doS SaNToS
Matrícula:57210700/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Marilda figueiredo Nunes/Bragança

Portaria Nº.:613/2022 de 11/10/2022
Nome: ValTEr lUiS daS NEVES SiQUEira
Matrícula:57212002/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Marilda figueiredo Nunes/Bragança

Portaria Nº.:615/2022 de 11/10/2022
Nome: Maria fraNciSca dE oliVEira cHaVES
Matrícula:57214126/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel Pinheiro Junior/Tracuateua

Portaria Nº.:616/2022 de 11/10/2022
Nome: PaUlo SErGio rEiS GoMES
Matrícula:57211717/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel Pinheiro Junior/Tracuateua

Portaria Nº.:617/2022 de 11/10/2022
Nome: GlEYdSoN MaToS dE araUJo
Matrícula:57216400/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel Pinheiro Junior/Tracuateua
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Portaria Nº.:618/2022 de 11/10/2022
Nome: EliaNa Maria SoarES da SSilVa
Matrícula:57210402/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel Pinheiro Junior/Tracuateua

Portaria Nº.:619/2022 de 11/10/2022
Nome: PaBlo NoGUEira dE SoUSa
Matrícula:57210732/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel Pinheiro Junior/Tracuateua

Portaria Nº.:620/2022 de 11/10/2022
Nome: clEBSoN MaNoEl da SilVa liMa
Matrícula:57210631/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe luciano calderara/Viseu

Portaria Nº.:621/2022 de 11/10/2022
Nome: MaGdiEl PadilHa TriNdadE
Matrícula:57210737/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. PE luciano calderara/Viseu

Portaria Nº.:622/2022 de 11/10/2022
Nome: Mara KEila diaS aMiN
Matrícula:572110466/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. PE luciano calderara/Viseu

Portaria Nº.:623/2022 de 11/10/2022
Nome: aNNa caroliNa dE aZEVEdo rodriGUES BorGES
Matrícula:57206008/2 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

Portaria Nº.:624/2022 de 11/10/2022
Nome: carloS alVES corrEia
Matrícula:57210705/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

Portaria Nº.:625/2022 de 11/10/2022
Nome: dUlciNEia TEiXEira dE oliVEira
Matrícula:57210455/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

Portaria Nº.:626/2022 de 11/10/2022
Nome: JoSE lUiS fUrTado dE aZEVEdo
Matrícula:54188574/2 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

Portaria Nº.:627/2022 de 11/10/2022
Nome: HEllEN criSTiNa coUTo dE MElo
Matrícula:57210657/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

Portaria Nº.:628/2022 de 11/10/2022
Nome: iNaildo dE BriTo SiQUEira
Matrícula:57210636/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Galvao/augusto correa

Portaria Nº.:629/2022 de 11/10/2022
Nome: Maradalila SaNToS BriTo
Matrícula:57210617/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Benedito cardoso de athayde/augusto correa

Portaria Nº.:630/2022 de 11/10/2022
Nome: Maria darcY corrEa doS SaNToS
Matrícula:57211708/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Benedito cardoso de athayde/augusto correa

Portaria Nº.:635/2022 de 19/10/2022
Nome: PEdro dE araUJo GoMES
Matrícula:57234174/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

Portaria Nº.:636/2022 de 19/10/2022
Nome: lUiZ aUGUSTo PErEira dE oliVEira
Matrícula:57191428/2 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança

Portaria Nº.:219/2022 de 18/10/2022
Nome: clEiSE aNESia da coSTa dUarTE
Matrícula:57209944/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf fulgencio Simoes/alenquer

Portaria Nº.:220/2022 de 18/10/2022
Nome: JoaNa darQUE araUJo BrESaola
Matrícula:57212656/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf fulgencio Simoes/alenquer

Portaria Nº.:9225/2022 de 21/10/2022
Nome:SUEli BraSil BraGa doS SaNToS
Matrícula:240842/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém

Portaria Nº.:9220/2022 de 21/10/2022
Nome: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
Matrícula: 57202459/2Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de controle de Estoque /Belém

Portaria Nº.:9217/2022 de 21/10/2022
Nome: rafaEla diaS PirES
Matrícula:55588633/3 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém

Portaria Nº.:9223/2022 de 21/10/2022
Nome:caMila aNdrEa foNSEca ParaENSE
Matrícula:57235186/5 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém

Portaria Nº.:9227/2022 de 21/10/2022
Nome: claUdiValdo MarQUES doS SaNToS
Matrícula:6012620/1 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Serviços Gerais/Belém

Portaria Nº.:9228/2022 de 21/10/2022
Nome:SilVia TErEZa dE MoraES cHaVES GoMES
Matrícula:5890702/1 Período:13/10/22 à 11/11/22Exercício:2022
Unidade:depto de inspeção e documentação Escolar/Belém

Portaria Nº.:9206/2022 de 21/10/2022
Nome:odair JoSÉ aMador da SilVa
Matrícula:57234021/1 Período:24/11/22 à 23/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Educ.Tecnológica do Estado do Pará/Salvaterra

Portaria Nº.:9235/2022 de 21/10/2022
Nome: HÉrcUlES Garcia SaNTaNa
Matrícula:674869/2 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Transporte/Belém

Portaria Nº.:585/2022 de 27/09/2022
Nome: JoSiaNE oliVEira da SilVa
Matrícula:57209307/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EE Gonçalves dias/Santarém

Portaria Nº.:566/2022 de 27/09/2022
Nome:NElMa Mara doS SaNToS SoUSa
Matrícula:57234538/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém

Portaria Nº.:568/2022 de 26/09/2022
Nome:liliaNE fáriaS liMa da rocHa
Matrícula:57211072/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE aluízio lopes Martins/Santarém

Portaria Nº.:569/2022 de 26/09/2022
Nome:Maria JoicilENE SaNTaNa da SilVa
Matrícula:57208794/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EE álvaro adolfo da Silveira/Santarém

Portaria Nº.:570/2022 de 26/09/2022
Nome:GESiaNE dE oliVEira QUEiroZ
Matrícula: 57211317/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:aPaE/Santarém

Portaria Nº.:571/2022 de 27/09/2022
Nome: SÍlVia MENdoNÇa doS SaNToS
Matrícula:57211075/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:cEEJa/Santarém

Portaria Nº.:573/2022 de 27/09/2022
Nome:ZEdEQUiaS dE oliVEira GUiMarÃES
Matrícula:57211269/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE dom Tiago ryan/Santarém

Portaria Nº.:565/2022 de 27/09/2022
Nome: caSSiaNE PEriN faNalE
Matrícula: 57174153/2Período:02/01/22 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém

Portaria Nº.:564/2022 de 27/09/2022
Nome:EdilEUSa Maria loBaTo PErEira
Matrícula:5459478/2 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém

Portaria Nº.:563/2022 de 22/09/2022
Nome: JoicE liMa doS SaNToS
Matrícula:57215096/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém

Portaria Nº.:562/2022 de 22/09/2022
Nome:roSa JaciNTa MElo ViaNa
Matrícula:57211107/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém

Portaria Nº.:561/2022 de 22/09/2022
Nome:GilMar fErNaNdES SilVa
Matrícula:57210976/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém

Portaria Nº.:560/2022 de 22/09/2022
Nome:diorlaNdo MEirElES doS SaNToS
Matrícula:57210943/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:5ª UrE/Santarém

Portaria Nº.:586/2022 de 27/09/2022
Nome: GiVaNildo MariNHo da rocHa
Matrícula:57214609/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE José de alencar/Santarém

Portaria Nº.:587/2022 de 27/09/2022
Nome:criSTiNa cHaVES dE caSTro
Matrícula:57211092/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE José de alencar/Santarém

Portaria Nº.:588/2022 de 27/09/2022
Nome:Maria criSTiaNE dE SoUSa aGUiar
Matrícula:57211143/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE José de alencar/Santarém

Portaria Nº.:590/2022 de 27/09/2022
Nome:JaNiEl arrUda MaToS
Matrícula:57211254/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Nossa Senhora Guadalupe/Santarém

Portaria Nº.:589/2022 de 27/09/2022
Nome:aNaX SoUSa da SilVa
Matrícula: 57211326/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Nossa Senhora Guadalupe/Santarém

Portaria Nº.:591/2022 de 27/09/2022
Nome: EPÍloGo aTilaNo ValENTE
Matrícula: 57210950/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Profª onésima Pereira de Barros/Santarém

Portaria Nº.:595/2022 de 28/09/2022
Nome:JoÃo da SilVa TraVaSSoS
Matrícula:57215699/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Plácido de castro/Santarém

Portaria Nº.:594/2022 de 28/092022
Nome:GiocoNda Maria GoNÇalVES doS SaNToS
Matrícula:57214617/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Plácido de castro/Santarém
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Portaria Nº.:597/2022 de 28/09/2022
Nome: roSiNETE dE liMa coSTa
Matrícula:57211382/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Plácido de castro/Santarém

Portaria Nº.:596/2022 de 28/09/2022
Nome:roSiaNE Maria da SilVa corrEa
Matrícula:57211077/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Plácido de castro/Santarém

Portaria Nº.:599/2022 de 28/09/2022
Nome:BEaTriZ doS SaNToS PErEira
Matrícula:57211384/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE São francisco/Santarém

Portaria Nº.:601/2022 de 28/09/2022
Nome:MarlENE oliVEira do carMo SoUSa
Matrícula:57216982/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Waldemar Maués/Santarém

Portaria Nº.:602/2022 de 28/09/2022
Nome: MarcoS HENriQUE PiMENTEl dE criSTo
Matrícula:57210988/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Waldemar Maués/Santarém

Portaria Nº.:583/2022 de 27/09/2022
Nome: MadilZa lEal frEiTaS
Matrícula:57211290/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Gonçalves dias/Santarém

Portaria Nº.:584/2022 de 27/09/2022
Nome:lEiNHo da SilVa alMEida
Matrícula:57214941/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Gonçalves dias/Santarém

Portaria Nº.:582/2022 de 27/09/2022
Nome:riTa rEiS MacEdo
Matrícula:57211389/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Gonçalves dias/Santarém

Portaria Nº.:581/2022 de 27/09/2022
Nome:TÂNia caSTro GoMES
Matrícula:5297761/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EE Gonçalves dias/Santarém

Portaria Nº.:580/2022 de 27/09/2022
Nome: VaNESSa cláUdia BaTiSTa loPES
Matrícula:57211286/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE frei othmar lopes/Santarém

Portaria Nº.:579/2022 de 27/09/2022
Nome: SilVio colarES MaciEl
Matrícula:5621780/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE frei othmar lopes/Santarém

Portaria Nº.:578/2022 de 27/09/2022
Nome:SilVaNa liMa PENa
Matrícula:57211200/1 Período:02/01/22 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE frei othmar lopes/Santarém

Portaria Nº.:577/2022 de 27/09/2022
Nome: iracENildo coSTa da SilVa
Matrícula: 57211274/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE frei othmar lopes/Santarém

Portaria Nº.:576/2022 de 27/09/2022
Nome:dÉBora fErrEira MiraNda
Matrícula:57211397/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE frei othmar lopes/Santarém

Portaria Nº.:575/2022 de 27/09/2022
Nome: EdSoN BrUNo NUNES dE SoUSa
Matrícula: 57210970/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE felisbelo Jaguar de Sousa/Santarém

Portaria Nº.:196/2022 de 06/09/2022
Nome: aMoacY fErrEira liMa filHo
Matrícula:57214499/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª ducilla almeida do Nascimento/altamira

Portaria Nº.:218/2022 de 06/09/2022
Nome: arcilEi da SilVa TorrES
Matrícula:57208262/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM d. Pedro i/Porto de Moz

Portaria Nº.:220/2022 de 11/10/2022
Nome:iNa iVa dE oliVEira
Matrícula: 6328946/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEEM Profª odila de Souza/altamira

Portaria Nº.:294/2022 de 06/10/2022
Nome: NilcilENE MarTiNS aZEVEdo
Matrícula:57218665/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM. Prado lopes/curralinho

Portaria Nº.:088/2022 de 06/10/2022
Nome: NilcilENE MarTiNS aZEVEdo
Matrícula:57218665/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Prado lopes/curralinho

Portaria Nº.:182/2022 de 05/10/2022
Nome: oZiEl da SilVa
Matrícula:57234149/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. acy de Jesus Neves de Barros Pereira/conceição do araguaia

Protocolo: 867937

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato do edital Nº 112/2022 UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas nor-
mas do edital nº 098/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo ESPE-
cial 2022 Para o MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ProSEl ESPEcial 
PARAUAPEBAS 2022, e obedecendo a ordem de classificação para as cha-
madas subsequentes do referido Processo, convoca para processo de ma-
trícula presencial nos dias 25 a 26/10/2022 dos candidatos, conforme a lis-
tagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 25 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 867643
eXtrato do edital Nº 111/2022-UePa

Processo seletiVo 2023 – Prosel/2023
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa no uso de suas atri-
buições, em consonância com o regimento Geral da UEPa e as resolu-
ções No. 3766/21-coNSUN, No. 3822/22-coNSUN e 3892/22-coNSUN 
torna público as normas e procedimentos para o ingresso aos cursos de 
graduação desta instituição de Ensino Superior, por meio do seu Processo 
Seletivo 2023 – ProSEl/2023.
Período de solicitação de inscrição: 27/10 a 17/11/2022
o edital está disponível no site www.uepa.br.
Belém, 25 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 867175

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia social,
traBalHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 904 de 05 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 04/2022 – Processo nº. 2018/429234, conside-
rando ainda o julgamento que determinou a repreensão e suspensão do 
Processo, fundamentado no art. 183, inciso i da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 268/2022/ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão de Pad, com fundamentos no 
art. 224, da lei 5.810/94, para determinar a aplicação da penalidade de:
i - rEPrEENSÃo conforme art. 183, i do rJU, à servidora caTariNa Jor-
daNa BraZ carValHo, nos termos do art. 201 , ii da lei nº 5810/94-rJU/
Pa.(fls 410-422).
ii - aBSolViÇÃo aos servidores, JoÃo HErcUlaNo BaTiSTa dE aZEVE-
do, fláVio EliaS NEVES QUEMEl e do ex-servidor Márcio MilENo dE 
MoraES SoUZa, devido a ausência de elementos capazes de comprovar a 
autoria e materialidade da denúncia a eles imputada.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 867877



diário oficial Nº 35.162  41Terça-feira, 25 DE OUTUBRO DE 2022

Portaria Nº  963 de 21 de  oUtUBro de 2022-coNceder 
liceNÇa saÚde aos serVidoras aBaiXo:

  NoMe   carGo Mat   laU-
do PerÍodo dias

alberto Plácido Passos da Silva 
Júnior aG.adM 55587496/1 95441 08.02.22 a 14.02.22  07

Manoel de Jesus Barbosa de 
Souza

Téc de contabi-
lidade 3192121/1 95511 20.01.22 a 25.01.22 06

Portaria Nº  962 de 21 de  oUtUBro de 2022-coNceder 
liceNÇa saÚde ao serVidor aBaiXo:

 NoMe   carGo Mat laUdo PerÍodo dias
Jonh fabrizio Souza de Moura Monitor 55589429/1 95579 24.01.22 a 26.01.22 03
Jonh fabrizio Souza de Moura Monitor 55589429/1 95514 19.01.22 a 20.01.22 02

Portaria nº. 957 de 20 de  outubro de 2022- coNcEdEr licença 
Gala ao servidor:anderson Silva da costa, mat:5964026/1 ,cargo: monitor, 
período  30.09.22 a  07.10.22.
Portaria nº. 961  de 21 de outubro de 2021- rESolVE- TorNar SEM 
EfEiTo, a portaria nº 811 de 16 de setembro de 2022.publicada 
no doE nº 34.124 de 22 de setembro  de 2022,que designou :andrei 
figueiredoBarbosa, cargo: Psicólogo, mat:5956361/1,para responder pelo 
Gerência de Semiliberdade de Santarém-caSSTr, na ausência  da titular: 
rosângela Maria couto Sales,mat:3223027/1, função:Gerente ii , motivo 
gozo de férias, período  03.10.22 a 01.11.22 com ônus para administração.

Protocolo: 867962
Portaria Nº 0960/2022-GP de 20/10/2022

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
maio de 2021;
 considerando tratar-se da manutenção de contratos de temporários com 
amparo legal e sem acréscimo de despesas ao erário, conforme autoriza-
ção expedida pela casa civil nos termos do “parágrafo único” do art. 11 do 
decreto 1230 de 16/02/2015;
considerando que tratam-se de prorrogações em caráter excepcional, con-
forme autorizado  através do Processo 2022/613046;
r E S o l V E:
ProrroGar, até 31/12/2022 os contratos administrativos de Servidores 
Temporários do ano de 2020/ago-Set-dez e 2021/Jan, nos termos e prazo 
da lei complementar nº 07 de 25 de Setembro de 1991, alterada pela lei 
complementar Estadual nº 131 de 16 de abril de 2020; que teve alterado 
o art. 3° pela lei complementar nº 140 de 16 de dezembro de 2021, con-
forme relacionados no anexo desta Portaria.
rEGiSTrE-SE, dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
EM: 20/10/2022
lUiZ cElSo da SilVa
cPf: 005.970.042-42
Presidente da faSEPa

 aNeXo Portaria Nº 0960/2022-GP de 20/10/2022

N° Identificação do Servidor cargo ocupado Matrícula Vínculo admissão
1 adao lENNoN dE SoUSa fEiToSa MoToriSTa 5956653 1 01/09/2020
2 addilEY coSTa MarTiNS aG. dE PorTaria 5938723 2 03/08/2020
3 adEilToN GoMES BaTiSTa MoNiTor 57211468 5 10/08/2020
4 adENiKSoN araUJo dE aSSiS MoNiTor 5956675 1 03/08/2020
5 adilSoN ModESTo fEliX PSicoloGo 5956687 1 03/08/2020
6 adriaNa carrEira MElo PESSoa PSicoloGo 5891040 4 03/08/2020
7 adriaNa da PaiXao PErEira aG. dE PorTaria 5958653 1 11/01/2021
8 adriaNa dE NaZarE riBEiro diaS PiNTo PEdaGoGo 57191728 2 03/08/2020
9 adriaNa oliVEira dE PaiVa MoNiTor 5956581 1 10/08/2020
10 adriaNa SaNToS ViEira MoNiTor 5956587 1 10/08/2020
11 adriaNa VaScoNcEloS doS SaNToS PSicoloGo 5956352 1 05/08/2020
12 adriaNE dE oliVEira carValHo aG. dE PorTaria 5958656 1 11/01/2021
13 adSoN BENEdiTo BaTiSTa da SilVa filHo MoNiTor 5956354 1 05/08/2020
14 alaN faBricio PicaNco MoNTEiro MoNiTor 5956657 1 03/08/2020
15 aldiENE MaGalHaES rocHa aUX. dE ENfErMaGEM 5956957 1 24/08/2020
16 aldriN SoUZa SilVa MoToriSTa 5956751 1 10/08/2020
17 alESSaNdra coElHo liMa MoNiTor 5924000 2 03/08/2020
18 alESSaNdro JorGE da lUZ NaSciMENTo MoNiTor 5947044 2 03/08/2020
19 alEX doUGlaS cardoSo dE liMa MoNiTor 5937162 2 03/08/2020
20 alEX JUlio dE SoUZa caMPElo MoToriSTa 5935694 2 03/08/2020
21 alEXaNdra lUcia SoUSa MiraNda MoNiTor 5913342 3 05/08/2020
22 alEXaNdrE dE oliVEira MoNiTor 5888207 4 03/08/2020
23 alEXaNdrE SaMPaio BEZErra MoNiTor 5933450 2 03/08/2020
24 alEXaNdriNa TErEZa THoMaZ SaNTiaGo PSicoloGo 57195505 4 03/08/2020
25 aliNE SaBriNa PaZ dE araUJo dE SoUSa aSSiST. Social 5956691 1 03/08/2020
26 alTEMar SaNToS da SilVa MoNiTor 5956358 1 05/08/2020

27 alTEME BriTo dE aQUiNo MoNiTor 57235113 3 01/12/2020

28 alUiSio foNSEca SaNTaNa aG. dE PorTaria 5956407 1 03/08/2020

29 aMaNda caroliNa SaNToS dE oliVEira aG. dE PorTaria 5956418 1 03/08/2020
30 aMaNda caroliNE BarroS coSTa aSSiST. Social 5956719 1 03/08/2020
31 aNa criSTiNa fErrEira PErEira MoNiTor 5934544 2 03/08/2020
32 aNa lUcia do roSario fErrEira MoNiTor 5923847 2 03/08/2020
33 aNa lUcia raMoS oliVEira PEdaGoGo 3212327 7 03/08/2020
34 aNa PaUla GodiNHo SilVa aG. dE PorTaria 5904636 2 11/01/2021
35 aNa PaUla GoMES MoNiTor 5934548 2 03/08/2020
36 aNa PaUla SaNToS da SilVa MoNiTor 5905447 4 10/08/2020
37 aNdErSoN BarBoSa MESQUiTa aG. dE PorTaria 5928033 2 11/01/2021
38 aNdErSoN caMPoS dE SaNTaNa aG. dE PorTaria 5958663 1 11/01/2021
39 aNdErSoN SilVa PiNTo MoNiTor 57222683 7 03/08/2020
40 aNdErSoN TElES dUarTE aG. dE PorTaria 5956402 1 03/08/2020
41 aNdrE JiMENES MalcHEr dE oliVEira MoNiTor 57214853 3 03/08/2020
42 aNdrEa SilVa MacHado aUX. dE ENfErMaGEM 5956694 1 03/08/2020
43 aNdrEi fiGUEirEdo BarBoSa PSicoloGo 5956361 1 05/08/2020
44 aNdrEia dE JESUS MEdEiroS dE MElo MoNiTor 5956688 1 03/08/2020
45 aNdrEia dE NaZarE SiQUEira BarBoSa aSSiST. Social 5933915 2 03/08/2020
46 aNdrES dE alBUQUErQUE NUNEZ PSicoloGo 54180501 4 03/08/2020
47 aNdrEZa aMaral frEiTaS dE BriTo MoNiTor 5911087 2 03/08/2020
48 aNGElica lorraY SilVa SaNToS MoNiTor 5956607 1 10/08/2020
49 aNNa BriGida dUarTE loPES aSSiST. Social 5956455 1 03/08/2020
50 aNToNia WilMa alEXaNdrE da SilVa PSicoloGo 5901372 4 03/08/2020
51 aNToNio faBio riBEiro da SilVa MoToriSTa 5890073 3 03/08/2020
52 aNToNio JociNElSoN alMEida dE SoUSa MoNiTor 5956461 1 03/08/2020
53 aNToNio SErGio fErrEira dE liMa MoNiTor 57231116 5 03/08/2020
54 aNToNio VicENTE raMalHo da SilVa MoNiTor 5956637 1 10/08/2020
55 arlEY rafaEl PiMENTEl PErEira MoNiTor 5956611 1 10/08/2020
56 arliNdo da SilVa cardoSo MoNiTor 5956454 1 03/08/2020
57 BENEValdo SardiNHa SarGES MoNiTor 5956669 1 03/08/2020
58 BraS BorGES da TriNdadE MoToriSTa 5956502 1 03/08/2020
59 BrENda dE aMoriM BaSToS MoNiTor 5909457 2 03/08/2020
60 BrENda do Socorro caBEca SilVa MoNiTor 5926017 2 03/08/2020
61 BrUNa coSTa SaNToS MoNiTor 5913396 3 03/08/2020
62 BrUNo cESar PErEira da SilVa MoNiTor 5956685 1 03/08/2020
63 BrUNo liMa corrEa MoNiTor 5943479 2 03/08/2020
64 BrUNo SErGio rodriGUES fEliX MoNiTor 5946208 2 03/08/2020
65 caMila dE MiraNda MEdiNa aSSiST. Social 5956507 1 03/08/2020
66 caMilla TaYNaraH PiNHEiro SilVa MoNiTor 5933449 2 03/08/2020
67 carla YaSMiNE caSTro GoMES MoNiTor 5956717 1 03/08/2020

68 carloS alBErTo aMaral dE oliVEira 
JUNior MoNiTor 54196394 3 03/08/2020

69 carloS aUGUSTo da SilVa SaNToS MoNiTor 5904249 2 03/08/2020
70 carloS daNiElSoN SaNToS dE araUJo MoNiTor 5956722 1 03/08/2020
71 carloS WalBEr SilVa da SilVa MoNiTor 5956412 1 03/08/2020
72 cEliNaldo WaUGHaN SardiNHa MoNiTor 73504131 3 05/08/2020
73 cElioNEi SoUSa NaSciMENTo MoNiTor 5958119 1 01/12/2020
74 cHarlENE araUJo dE aNdradE aUX. dE ENfErMaGEM 5956747 1 10/08/2020
75 ciBElE VaSco SaNToS aSSiST. Social 5956721 1 03/08/2020
76 cid loBaTo doS SaNToS MoNiTor 5915927 3 03/08/2020
77 claUdio EdSoN MENdES dE SoUZa MoNiTor 5862418 4 03/08/2020
78 claUdio NaZarENo SaNToS dE alMEida aG. dE PorTaria 5956420 1 03/08/2020
79 claYSoN rUBENS daNTaS QUEiroZ MoNiTor 5923357 2 03/08/2020
80 clEiNaldo alcaNTara rEiS MoNiTor 57209211 4 03/08/2020
81 criSTiaNo MarcElo da coSTa MorEira MoNiTor 5956375 1 05/08/2020
82 criSTiaNo MoTa dE SoUSa aG. dE PorTaria 5918555 2 05/08/2020
83 daiNara carValHo dE SoUSa MoNiTor 5956612 1 10/08/2020
84 daNiEl faVacHo da SilVa MoNiTor 5935379 2 03/08/2020
85 daNiEl SaVio coSTa SaNToS MoNiTor 5956362 1 05/08/2020
86 dEilSoN dE SoUZa MacHado MoNiTor 97571315 2 03/08/2020
87 dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira aSSiST. Social 97571506 2 03/08/2020
88 diaNa dE SoUSa corrEa MoNiTor 5935711 2 03/08/2020
89 diaNY do Socorro BaSToS SErra aG. dE PorTaria 5867576 4 03/08/2020
90 diEGo da SErra fErrrEira aG. dE PorTaria 5939846 2 11/01/2021
91 diEGo dE SoUZa coNrado aG. dE PorTaria 5956424 1 03/08/2020
92 diEGo NEVES cardoSo MoNiTor 5935743 2 03/08/2020
93 diEGo SilVa ParENTE MoNiTor 5956366 1 05/08/2020
94 dilENE SiQUEira dE SoUSa oliVEira MoNiTor 57204518 2 01/12/2020
95 dilZa do Socorro aSSENcao dE MElo MoNiTor 5925912 3 03/08/2020
96 dioGENES PErEira dE SoUSa MoToriSTa 5956738 1 10/08/2020

97 dMilSoN cardoSo oliVEira PEdaGoGo 57192524 2 03/08/2020
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98 dorilENY do Socorro SaldaNHa aNdradE PEdaGoGo 5928369 2 03/08/2020
99 doUGlaS doS SaNToS NEGrao JUNior MoNiTor 57204782 4 03/08/2020
100 doUGlaS MoTa PErEira MoNiTor 5956377 1 05/08/2020
101 Ed PaUlo PaiVa GaTiNHo MoNiTor 97571427 2 03/08/2020
102 EdErSoN JoSE SoUSa dE alMEida MoNiTor 57235104 4 05/08/2020
103 EdiEMillY da SilVa PaNToJa MoNiTor 5956696 1 03/08/2020
104 Edil GElSoN rodriGUES MoNiTor 57223761 4 05/08/2020

105 EdilENE do Socorro carNEiro daS 
cHaGaS MoNiTor 5956656 1 03/08/2020

106 EdilEUZa alVES fErrEira MoNiTor 5956558 1 03/08/2020

107 EdiMara caroliNE rodriGUES do 
NaSciMENTo MoNiTor 5958102 1 01/12/2020

108 EdiNaElSoN da SilVEira SilVa aG. dE PorTaria 5956617 1 10/08/2020

109 EdioN WilSoN PEdro GoNcalVES dE 
aZEVEdo MoNiTor 5892704 2 03/08/2020

110 EdiTH dE JESUS MaToS MoNiTor 5914007 2 03/08/2020
111 EdNaN MarcoS da coSTa PErEira MoNiTor 5956494 1 03/08/2020
112 EdSoN BaTiSTa dE alMEida MoNiTor 5956482 1 03/08/2020
113 EdSoN da SilVa carNEiro MoNiTor 5904625 3 10/08/2020
114 EdUardo da SilVa rodriGUES MoToriSTa 5956511 1 03/08/2020
115 EdUardo fEliZ caValcaNTE PSicoloGo 5894765 6 03/08/2020

116 EdUardo NaZarENo do NaSciMENTo 
JUNior MoToriSTa 5956474 1 03/08/2020

117 EdUardo roBErTo JorGE coNcEicao MoNiTor 5927328 2 03/08/2020
118 ElBErTE SaNToS dE SoUZa MoNiTor 5958112 1 01/12/2020
119 EldEr oTaVio SaNToS aGUiar MoNiTor 57214043 2 01/12/2020
120 EliaNE criSTiNa liMa SilVa MoNiTor 5890511 2 10/08/2020
121 EliElSoN BarroS da SilVa MoNiTor 5956385 1 05/08/2020
122 EliNE Socorro GoMES BilBY NEVES aG. dE PorTaria 80845366 3 05/08/2020
123 EliSVaNda BarrETo SaNTaNa ViEGaS MoNiTor 5956677 1 03/08/2020
124 EliZEl caValcaNTE NUNES MoNiTor 5956469 1 03/08/2020
125 EliZEU coSTa dE SoUZa MoNiTor 5905542 2 03/08/2020
126 EloiZa rodriGUES MorEira VErNEr aUX. dE ENfErMaGEM 5956740 1 10/08/2020
127 ElToN lEYS cordoVil MarTiNS MoNiTor 57216275 4 03/08/2020
128 ElViS SoUZa alMEida MoNiTor 5956462 1 03/08/2020
129 EMYllY rENaTa fErNaNdES riBEiro MoNiTor 6039175 2 03/08/2020
130 EriNEi SaNToS dE SoUZa MoNiTor 5935459 2 05/08/2020
131 EVElEN NaTacHa rodriGUES lEao MoNiTor 5956531 1 03/08/2020
132 EVErToN PaTricio MoNTEiro BarBoSa aG. dE PorTaria 5956701 1 03/08/2020
133 EWErToN fUrTado riBEiro MoNiTor 5956614 1 10/08/2020
134 EWErToN loBaTo dE SoUZa MoNiTor 5908332 2 03/08/2020
135 faBricio WaSHiNGToN BENTES PiNTo aG. dE PorTaria 5958659 1 11/01/2021
136 fEliPE dE alMEida GUiMaraES MoNiTor 7565252 2 10/08/2020
137 fEliPE MaTHEUS dE BriTo SilVa MoNiTor 5956478 1 03/08/2020

138 fErNaNda lETicia aNdradE dE SoUZa 
GoraYEB PEdaGoGo 5936242 2 03/08/2020

139 fErNaNdo aUGUSTo coSTa lEal MoNiTor 5923433 2 05/08/2020
140 fErNaNdo lUiZ alVES dE MEdEiroS MoNiTor 57174370 3 05/08/2020
141 fErNaNdo NaSciMENTo dE liMa MoNiTor 5956501 1 03/08/2020
142 fErNaNdo rodriGUES QUarESMa MoNiTor 5956655 1 03/08/2020
143 flaVia NaGla SoUSa NaSciMENTo aG. dE PorTaria 5958639 1 11/01/2021
144 fraNcElY MElo MorEira PEdaGoGo 5150884 3 03/08/2020
145 fraNciElY fiGUEira da SilVa MoNiTor 5913320 2 01/12/2020
146 fraNciNE MoNTE dUarTE NUTricioNiSTa 5956782 1 03/08/2020
147 fraNcioElSoN dE MElo fariaS MoNiTor 5956500 1 03/08/2020
148 fraNciSca dE frEiTaS liMa aUX. dE ENfErMaGEM 57192057 2 24/08/2020
149 fraNciSca liMa SoUSa MoNiTor 5920984 2 10/08/2020
150 fraNciSca rUfiNo da coSTa aUX. dE ENfErMaGEM 5914323 2 24/08/2020
151 fraNciSco dE liMa SoUSa MoToriSTa 5956741 1 10/08/2020
152 fraNciSco NaZarE PiNTo fariaS JUNior MoNiTor 57190236 5 03/08/2020

153 GaBriEl WEBEr GoNcalVES cErdEira aGENTE adMiNiS-
TraTiVo 5957384 1 03/11/2020

154 GaBriEla GoMES riBEiro aSSiST. Social 5956709 1 03/08/2020
155 GEfESSoN doS SaNToS liNHarES MoNiTor 5956585 1 10/08/2020
156 GEiSiaNY MacEdo aMoriM MoNiTor 5956577 1 10/08/2020
157 GENiValdo SaNTaNa doS SaNToS aG. dE PorTaria 8401132 2 11/01/2021
158 GEoVa SaNToS BaldUiNo MoNiTor 5956580 1 10/08/2020
159 GErlaNE MoTa doS SaNToS aG. dE PorTaria 5958642 1 11/01/2021
160 GErUSa liMa MENEZES fErrEira MoNiTor 5956704 1 03/08/2020
161 GiaNN SoarES doS SaNToS MoNiTor 5956670 1 03/08/2020

162 GilBErTo riBEiro dE oliVEira MoToriSTa 5956496 1 03/08/2020

163 GilfraNK SoUSa NUNES MoToriSTa 5956394 1 05/08/2020
164 GilNEY doS SaNToS GoMES MoToriSTa 5956499 1 03/08/2020
165 GioVaNi MarcHESi PiNTo cardoSo MoNiTor 5956707 1 03/08/2020
166 GiSEllE do Socorro araUJo QUEiroZ MoNiTor 6039024 3 03/08/2020
167 GlaNdSToN VicTor HaUSSlEr oliVEira MoNiTor 5956465 1 03/08/2020
168 GlaUcia PEdroSa foNSEca MoNiTor 5956712 1 03/08/2020
169 GrEicE KEllY BaTiSTa dE SoUZa MoNiTor 5941460 2 05/08/2020
170 HElEN criSTiNa BaraTa PErEira MoNiTor 5956697 1 03/08/2020
171 HENriQUE afoNSo carrEira dE aZErEdo PEdaGoGo 5899465 3 03/08/2020
172 HiGiNoclEi SilVa dE SoUZa aG. dE PorTaria 5958644 1 11/01/2021
173 iGor fEliPE dE liMa PaNToJa MoNiTor 5956437 1 03/08/2020
174 iNGliTH rodriGUES dE liMa PSicoloGo 5956368 1 05/08/2020
175 iSaiaS SilVa PirES MoNiTor 7565258 2 10/08/2020
176 iSMaEl Gaia dE aSSUNcao MoNiTor 5956699 1 03/08/2020
177 iVaNEY SoarES rodriGUES PEdaGoGo 5931525 2 03/08/2020
178 iVaNilda ESPiNdola coSTa aG. dE PorTaria 5956427 1 03/08/2020
179 iVaNilSoN fErrEira BarroS MoNiTor 5956690 1 03/08/2020
180 iVaNir dE oliVEira SoUTo MoNiTor 5956781 1 03/08/2020
181 iVoNEidE SalES dE QUEiroZ aSSiST. Social 5923375 2 03/08/2020
182 JacKSoN dE SoUSa SaNToS MoNiTor 5956371 1 05/08/2020
183 JadYlSoN SilVa dE araUJo aG. dE PorTaria 5935483 2 11/01/2021
184 JailSoN MoUrao dE carValHo MoNiTor 5956591 1 10/08/2020
185 JaMillY dE faTiMa MarTiNS SoUZa MoNiTor 5956713 1 03/08/2020
186 JaNaiNa fErNaNdES raBElo PSicoloGo 8400923 2 05/08/2020
187 JaNio alVES BarBoSa MoToriSTa 5956450 1 03/08/2020
188 JaQUEliNE MicHEli lEiTE loBaTo MoNiTor 5956702 1 03/08/2020
189 JarElE alVES TorrES MoToriSTa 5956490 1 03/08/2020
190 JEaN HErBTH SaNToS GalVao MoNiTor 5934993 2 05/08/2020
191 JEffErSoN criSTiaNo SoUZa da SilVa MoNiTor 5931359 2 03/08/2020
192 JEffErSoN rocHa dE SENa MoNiTor 5956510 1 03/08/2020
193 JEffErSoN XaViEr dE Sa BarBoSa MoToriSTa 5920252 2 03/08/2020
194 JENNiffEr PaMElla BalaN TEc. Social 5908762 2 31/08/2020
195 JESSE PErEira dE carValHo MoNiTor 5948130 2 10/08/2020
196 JESSica PiNTo TriNdadE lEal TEc. Social 5956381 1 05/08/2020
197 JHoNNaTTHaN KEViN SilVa da rocHa MoToriSTa 97571482 2 03/08/2020
198 Joao aGrESoN PraTES BriTo MoToriSTa 5956592 1 10/08/2020
199 Joao carloS fiGUEirEdo SaldaNHa MoNiTor 5956714 1 03/08/2020
200 JoEl SilVa MoNiTor 5956595 1 10/08/2020
201 JoElSoN carValHo dE SoUZa MoNiTor 5931242 2 03/08/2020
202 JoicE dE JESUS fErrEira E SilVa MoNiTor 5956448 1 03/08/2020
203 JoNaTHaN rodriGo cardoSo MiraNda MoNiTor 5956680 1 03/08/2020
204 JoQUiBEdE NaSciMENTo SilVa aG. dE PorTaria 5956663 1 03/08/2020
205 JorGE alBErTo dE oliVEira MoNiTor 5623375 1 01/12/2020
206 JorGE lUiS da SilVa JUNior MoToriSTa 5956443 1 03/08/2020
207 JorGE ricardo fariaS da SilVa MoNiTor 57225273 4 03/08/2020
208 JoSE aUGUSTo rodriGUES NaSciMENTo aG. dE PorTaria 5958641 1 11/01/2021
209 JoSE carloS da coSTa cHUcrE aG. dE PorTaria 5956665 1 03/08/2020
210 JoSE carloS fErrEira lira MoNiTor 5928106 2 01/12/2020
211 JoSE carloS MaToS do PaTrociNio MoToriSTa 5927323 2 03/08/2020
212 JoSE carloS SiMoES da SilVa aSSiST. Social 5956513 1 03/08/2020
213 JoSE lUiZ oliVEira dE alMEida MoNiTor 5934855 2 03/08/2020
214 JoSE Maria da SilVa carValHo MoNiTor 5939229 2 03/08/2020
215 JoSE Maria da SilVa corrEa MoNiTor 7565558 2 03/08/2020
216 JoSE rEiNaldo diaS BaTa Sa MoNiTor 5956599 1 10/08/2020
217 JoSE SaNdro BaliEiro diaS MoNiTor 5956483 1 03/08/2020
218 JoSE WaSHiNGToN SoUSa SEaBra aG. dE PorTaria 5958647 1 11/01/2021
219 JoSiaNE MacHado doS rEiS MoNiTor 5938768 2 03/08/2020
220 JoSiE PriScila doS SaNToS SilVa aG. dE PorTaria 57224941 2 11/01/2021
221 JoSiEl GoNcalVES MoNiTor 5923887 2 03/08/2020
222 JoSiElMa da SilVa araUJo aG. dE PorTaria 5958648 1 11/01/2021
223 JoYcElaiNa dE SoUSa daNTaS MoNiTor 5956481 1 03/08/2020
224 JUliaNa MarTiNS MENdES aSSiST. Social 5927565 2 03/08/2020
225 JUlio cEZar caSTro froES MoNiTor 57222749 2 03/08/2020
226 KarEN PriScila PErdiGao cardiaS aSSiST. Social 5956504 1 03/08/2020
227 KaroliNE dE faTiMa SaNToS liMa MoNiTor 5956491 1 03/08/2020

228 KENNEdY da cUNHa SaNToS MoNiTor 5956508 1 03/08/2020

229 KErlaNNY do aMaral SoUSa aSSiST. Social 5956403 1 05/08/2020

230 KESia caroliNE SilVa doS SaNToS PSicoloGo 5956716 1 03/08/2020

231 KESSia cEcilia diaS aZEVEdo SilVa MoNiTor 5956409 1 05/08/2020
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232 lEaNdro NaSciMENTo SarMENTo coSTa MoNiTor 5934508 2 03/08/2020
233 lEidE Mara SoUZa liMa MoNiTor 5956343 1 05/08/2020
234 lEila SENa dE SoUZa NUTricioNiSTa 5956788 1 03/08/2020
235 lEiliaNE BaTiSTa fErrEira MoNiTor 5956485 1 03/08/2020
236 lEoNardo coSTa doS SaNToS MoNiTor 5956600 1 10/08/2020
237 lETicia GoNcalVES MESQUiTa da SilVa NUTricioNiSTa 5956785 1 03/08/2020
238 licE ENEdiNa carValHo da SilVa aG. dE PorTaria 5920395 2 03/08/2020
239 lidiaNNE criSTiNa doS aNJoS BaraTa MoNiTor 5956602 1 10/08/2020
240 liNdaNor SilVa dE SoUZa aUX. dE ENfErMaGEM 5926644 2 03/08/2020
241 liNdoMar doS SaNToS cardoSo MoNiTor 57231609 4 03/08/2020
242 loUriNaldo da coSTa PiNHEiro MoNiTor 5956533 1 03/08/2020
243 lUaNa da crUZ aNTUNES aUX. dE ENfErMaGEM 5920576 3 03/08/2020
244 lUcaS SilVa PErEira MoNiTor 5956693 1 03/08/2020
245 lUciaNa SilVa MoNTEiro da MoTa MoNiTor 97571298 2 03/08/2020
246 lUciElToN ViEira do NaSciMENTo aG. dE PorTaria 5956671 1 03/08/2020
247 lUcilEia cardoSo caValcaNTE PEdaGoGo 5918798 3 10/08/2020
248 lUciMarY GoNcalVES dE fraNca PEdaGoGo 5909038 2 03/08/2020
249 lUiS claUdio dE oliVEira fUrTado MoNiTor 5778816 1 05/08/2020
250 lUiS fEliPE Varao coSTa MoNiTor 5956744 1 10/08/2020
251 lUiS fErNaNdo do NaSciMENTo coNdE MoNiTor 5956705 1 03/08/2020
252 lUiS HENriQUE da SilVa SaNToS MoNiTor 5956746 1 10/08/2020
253 lUiZ aUGUSTo da SilVa alcaNTara MoToriSTa 5920980 2 03/08/2020
254 lUiZ carloS MENdES BaSToS MoToriSTa 5907276 3 03/08/2020
255 lUiZ claUdio VicTor HolaNda MoNiTor 5926692 2 10/08/2020
256 lUiZ doS rEiS GoNcalVES JUNior MoNiTor 5956700 1 03/08/2020
257 lUiZ MiGUEl SoUSa doS SaNToS MoNiTor 5956516 1 03/08/2020
258 lUiZ rENaTo dE SoUSa ViEira MoNiTor 80846344 4 01/12/2020
259 MaNoEl doS SaNToS PErEira MoToriSTa 5903013 3 03/08/2020
260 Mara GaBriEla BarBoSa cardoSo aSSiST. Social 5904247 3 03/08/2020
261 MarcElo carloS da coNcEicao SaNToS MoToriSTa 5899230 2 17/08/2020
262 MarcElo dE JESUS PorTilHo fErrEira MoNiTor 5917643 3 03/08/2020
263 MarcElo MiraNda da SilVa MoNiTor 5933773 2 03/08/2020
264 MarcElo SilVa E SilVa MoNiTor 5956583 1 10/08/2020
265 Marcia dE faTiMa MoUra GUrJao PEdaGoGo 5936521 2 03/08/2020
266 Marcio ailaN MoUra loBo MoToriSTa 5956509 1 03/08/2020
267 Marcio alEXaNdrE do NaSciMENTo MoNiTor 5936607 2 03/08/2020
268 Marcio liMa da coNcEicao MoNiTor 5933439 2 10/08/2020
269 MarcoS aNToNio MElo TaVarES MoToriSTa 5956487 1 03/08/2020
270 Maria alEidE caSTro dE MENEZES adMiNiSTrador 5956457 1 03/08/2020
271 Maria da coNcEicao dE oliVEira BElo MoNiTor 5958090 1 01/12/2020
272 Maria dE NaZarE coElHo MoNiTor 5956492 1 03/08/2020
273 Maria dE NaZarE MaciEl GoMES aG. dE PorTaria 5956674 1 03/08/2020
274 Maria dE NaZarE NaSciMENTo coSTa aG. dE PorTaria 5958650 1 11/01/2021
275 Maria do Socorro dE oliVEira GaMa aG. dE PorTaria 5651875 1 11/01/2021
276 Maria ElENilda PaiVa da SilVa MoNiTor 5956596 1 10/08/2020
277 Maria GEorGiNa doS SaNToS raPoSo aG. dE PorTaria 5956405 1 03/08/2020
278 Maria JoSE araUJo SoUSa MoNiTor 5956615 1 10/08/2020
279 Maria lUiZa BarroS dE liMa MoNiTor 57222677 4 03/08/2020
280 Maria PollYaNNa GoMES BarBoZa MoNiTor 5956681 1 03/08/2020
281 MariENE TEiXEira PaScoal MoNiTor 5956711 1 03/08/2020
282 MarilEi alVES dE oliVEira MoNiTor 5956784 1 03/08/2020
283 Marilia fraNca oliVEira PSicoloGo 5956683 1 03/08/2020
284 Mario alMEida MoNTEiro JUNior MoToriSTa 5905998 3 03/08/2020
285 MarlloN WESclEN caMPoS dE alMEida MoNiTor 5956391 1 05/08/2020
286 MarlUcE do Socorro MaToS da SilVa MoNiTor 5956658 1 03/08/2020
287 MaTEUS araUJo Maia MoNiTor 5956682 1 03/08/2020
288 MaTEUS MENdES do rEGo TEc. Social 5929893 2 03/08/2020
289 MaTHEUS da SilVa lEiTE MoNiTor 5956519 1 03/08/2020
290 MaUricio PiMENTEl dE MElo MoNiTor 5956535 1 03/08/2020
291 MaUro cESar BarroS do NaSciMENTo MoNiTor 5956695 1 03/08/2020
292 MaX alaN BarroS do NaSciMENTo MoNiTor 5956467 1 03/08/2020
293 MicHElE coSTa doS SaNToS MoNiTor 5938818 2 03/08/2020
294 MoiSES BaliEiro doS SaNToS MoNiTor 5909881 3 03/08/2020
295 MoNaliSa PErEira dE MiraNda aSSiST. Social 5956795 1 10/08/2020
296 MUrilo dE araUJo SoUSa MoNiTor 5956594 1 03/08/2020
297 NaiaNE cardiaS MoraES MoNiTor 5956414 1 03/08/2020

298 Naiara criSTiNa PaZ HENriQUE aSSiST. Social 70096693 2 03/08/2020

299 NaYlla dE caSSia BraBo coElHo aG. dE PorTaria 5956430 1 03/08/2020

300 NaZarENo fiGUEirEdo dE SoUSa MoNiTor 5943629 2 03/08/2020

301 NEYlor fEliPE NiNa GUiMaraES MoNiTor 5956566 1 05/08/2020
302 NilSoN dE caSTro coElHo aG. dE PorTaria 5958675 1 11/01/2021
303 NorMa SUElY cElSo doS SaNToS MoNcao TEc. Social 54182289 4 03/08/2020
304 NorToN BarroS frEirE MoNiTor 5956706 1 03/08/2020
305 odENilZa TraVaSSoS dE fariaS aG. dE PorTaria 5958645 1 11/01/2021
306 orlaNdo BaSilio doS SaNToS MoNiTor 5956723 1 03/08/2020
307 oScar JoSE doS SaNToS riBEiro MoNiTor 5906549 2 03/08/2020
308 oSEaS BarBoSa da SilVa MoNiTor 5925852 2 10/08/2020
309 oZar MaiKoN cardoSo dE frEiTaS MoNiTor 633013 2 03/08/2020
310 PaUla criSTiNa SaNToS dE MoraES MoNiTor 5901993 3 03/08/2020
311 PaUlo aNdErSoN caMPElo loBo MoToriSTa 5956506 1 03/08/2020
312 PaUlo cESar fUrTado doS SaNToS MoNiTor 5956686 1 03/08/2020
313 PaUlo SErGio dE carValHo rodriGUES MoNiTor 57228218 4 03/08/2020
314 PaUlo TriNdadE caBral NETo MoNiTor 5956673 1 03/08/2020
315 PaUlo ViTor SoUSa E SilVa MoToriSTa 5956512 1 03/08/2020
316 PEdro PETroNio oToNi oliVEira MoNiTor 5725593 6 03/08/2020
317 rafaEl caMPoS caSTro MoNiTor 5931536 2 05/08/2020
318 rafaEl caMPoS corrEa MoToriSTa 5956567 1 05/08/2020
319 rafaEl da SilVa corrEa aMaral MoToriSTa 5956441 1 05/08/2020
320 rafaEl doS SaNToS BarBoSa MoNiTor 5931883 2 03/08/2020
321 rai ViEira dE aQUiNo MoNiTor 5958076 1 01/12/2020
322 raiMUNda do Socorro PErEira TEiXEira MoNiTor 5936661 2 03/08/2020
323 raiMUNdo oZEaS XaViEr oliVEira MoToriSTa 5600766 2 03/08/2020
324 raoNi da lUZ SilVa MoNiTor 5920149 2 05/08/2020
325 raPHaEl cUNHa NoroNHa MoNiTor 5917986 3 03/08/2020
326 raQUEl caNcio daS cHaGaS aG. dE PorTaria 5956411 1 03/08/2020
327 raQUEl cardoSo MENEZES MoNiTor 5956708 1 03/08/2020
328 raQUEl fariaS dE alMEida aUX. dE ENfErMaGEM 5956692 1 03/08/2020
329 raUl dE JESUS fErrEira PErNa MoNiTor 5889164 3 01/12/2020
330 raYaNE PriScila fiGUEira da coNcEicao PEdaGoGo 5956755 1 05/08/2020
331 rEGiNaldo corrEa da SilVa MoNiTor 5956489 1 03/08/2020
332 rEMildo raMoS PiNTo MoNiTor 54184082 3 03/08/2020
333 rENaN BarBoSa dE oliVEira MoNiTor 5956488 1 03/08/2020
334 rENaTo ViEira da SilVa MoNiTor 5956622 1 10/08/2020
335 rENilSoN dE BriTo faGUNdES MoNiTor 5956479 1 03/08/2020
336 rENNY raMoS da SilVa MoNiTor 5934681 2 10/08/2020
337 rEViEro dE alMEida fErrEira MoNiTor 5943580 2 03/08/2020
338 ricardo caValcaNTE liMa MoNiTor 5927324 2 10/08/2020
339 ricardo coSTa JardiM MoNiTor 5908208 4 03/08/2020
340 ricardo JUlio doS SaNToS GaSPar MoNiTor 5956689 1 03/08/2020
341 ricardo rodriGUES GoMES MoNiTor 54196915 4 03/08/2020
342 riVEliNo crUZ PaZ aG. dE PorTaria 6045423 2 03/08/2020
343 roBErTo HErcUlaNo SilVa doS SaNToS MoNiTor 7565582 2 03/08/2020
344 roBErTo WillES araUJo dE SoUZa MoNiTor 5946992 2 03/08/2020
345 roBErVal da SilVa BarBoSa MoToriSTa 5956505 1 03/08/2020
346 rodriGo liMa raBElo MoNiTor 5956621 1 10/08/2020
347 rodriGo rodolfo doS SaNToS riBEiro MoNiTor 5931413 2 05/08/2020
348 rodriGo SoarES dE frEiTaS MoNiTor 5956445 1 03/08/2020
349 roGErio falcao raMoN MoNiTor 5956395 1 05/08/2020
350 roNaldo NEGrao fErrEira MoNiTor 5956662 1 03/08/2020

351 roSE clair MENdoNca MaracaiPE 
MarQUES aUX. dE ENfErMaGEM 5956754 1 10/08/2020

352 roSiNaldo doS SaNToS cardoSo MoNiTor 5956542 1 03/08/2020
353 roSiValdo da SilVa araUJo MoNiTor 57224321 3 03/08/2020
354 roSYaNE coUTo da SilVa cardoSo aSSiST. Social 5896871 3 03/08/2020
355 SaBriNa EMaNUElE Sa dE SoUZa MoNiTor 5956624 1 10/08/2020
356 SaBriNa ScHErEr MoNiTor 5958096 1 01/12/2020
357 SaloMao SaNToS dE SoUZa MoNiTor 5956503 1 03/08/2020
358 SaMaNTHa dE oliVEira MorEira MoNiTor 5956728 1 03/08/2020
359 SaNdErSoN coNcEicao PErEira PorTal MoNiTor 5956442 1 03/08/2020
360 SaNdra diaS SoarES TEiXEira MoNiTor 5907334 3 10/08/2020
361 SariTo alBErTo da PaZ rafaEl aG. dE PorTaria 5958676 1 11/01/2021
362 SEBaSTiao JorGE QUarESMa dE lEMoS MoNiTor 54181426 6 03/08/2020
363 SErGio carNEiro GoMES MoToriSTa 8401153 2 03/08/2020
364 SilaS PorTo rodriGUES MoNiTor 5930733 3 03/08/2020
365 SilVEira MarTiNS rEiS MoToriSTa 5956586 1 10/08/2020
366 SilVio dE SoUZa SoarES MoToriSTa 5956425 1 03/08/2020
367 SoNia criSTiNa dE oliVEira SilVa SoUZa MoNiTor 5956659 1 03/08/2020
368 SUElY carValHo da SilVa MoNiTor 5910685 3 03/08/2020

369 TadEU JUNior SoUZa dE liMa MoNiTor 57207335 3 03/08/2020
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370 TarciSio ScHrEiBEr JUNior MoNiTor 5956399 1 05/08/2020
371 TElMa do Socorro raBElo rodriGUES aSSiST. Social 57206501 4 03/08/2020
372 THalYSoN aZEVEdo BEZErra MoNiTor 5956486 1 03/08/2020
373 THaMara PaUla oliVEira da SilVa aUX. dE ENfErMaGEM 5956590 1 10/08/2020
374 THarllES SilVa coSTa MoNiTor 5933307 2 10/08/2020
375 THaTiaNNY NaZarE aZEVEdo PaiXao MoNiTor 5935302 2 10/08/2020
376 THiaGo dE araUJo SoUSa MoNiTor 5956400 1 05/08/2020
377 THUlio SElToN MarTiNS dE SoUZa aGUiar aG. dE PorTaria 5943284 2 03/08/2020
378 TiaGo da SilVa corrEa TraJaNo aG. dE PorTaria 5958646 1 11/01/2021
379 UliSSES TElEMaco SilVa caSaES MoNiTor 5956609 1 10/08/2020
380 ValdiZa PirES da SilVa MoNiTor 5956610 1 10/08/2020
381 VaNia JaMillY Maia MoUra MoNiTor 5956495 1 03/08/2020
382 VaNia QUEiroZ riBEiro PEdaGoGo 5956498 1 03/08/2020
383 VilSoN TEiXEira lUZ MoNiTor 5901988 3 03/08/2020
384 WalciclEY coSTa dE SoUZa MoNiTor 5956715 1 03/08/2020
385 WaNdEr MorEira aNdradE MoNiTor 54185619 2 05/08/2020
386 WaNdSoN JUNior da SilVa SoUTo MoToriSTa 5956433 1 03/08/2020
387 WaSHiNGToN JoSE acacio TEiXEira MoNiTor 5931150 2 03/08/2020
388 WilliaN cHaVES da SilVa MoNiTor 5956718 1 03/08/2020
389 WilSoN SoarES doS SaNToS MoToriSTa 8401143 2 03/08/2020
390 WladiMir BEcKMaN do ValE aG. dE PorTaria 5956423 1 03/08/2020
391 YUri oliVEira da SilVa MoNiTor 5956428 1 03/08/2020
392 ZacariaS dE JESUS PaNToJa dE oliVEira MoNiTor 5956720 1 03/08/2020

Protocolo: 867786

.

.

desiGNar Fiscal de coNtrato
.

Portaria Nº 54/2022-GecoN de 21 de oUtUBro de 2022.
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2022/1266070 
de 19/10/2022; r E S o l V E:
 i - dESiGNar o servidor MaTHEUS MoNTEiro NETo - Matrícula 5962824, 
cargo ag. de artes Práticas, em substituição a servidora clEoNicE SilVa 
doS SaNToS - Matrícula 5904267/4, cargo ag. de artes Práticas, para 
atuar como fiscal Suplente do contrato abaixo descriminado, a contar de 
06 de outubro de 2022:
coNTraTo N°12/2019 – EMPrESa lidEr ENGENHaria lTda.
Esta portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- SE, ciÊNcia, rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/Presiden-
te da faSEPa

Protocolo: 867934

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 567, de 24 de oUtUBro de 2022.
Processo nº 1345523/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do 
processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: TUcUrUÍ/Pa.
PErÍodo: 20/10/2022 a 20/10/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: MoNaliSa PErEira dE MiraNda, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5956795/1, e fraNciSco dE liMa SoUSa, MoToriSTa, Matri-
cula 5956741/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 867918
Portaria Nº 566, de 24 de oUtUBro de 2022.

Processo nº 1309153/2022.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação aos trabalhadores do SUAS, SI-
SaN e SiNaSE, bem como o assessoramento técnico à elaboração/revisão 
do Plano Municipal decenal de atendimento Socioeducativo, conforme os 
termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: PorTo dE MÓZ/Pa.
PErÍodo: 07/11/2022 a 12/11/2022. – (5,5) diáriaS
SErVidorES: aNToNia BENEdiTa lEÃo lira, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 54194530/1, MariZa calaNdriNi MUriBEca, aGENTE adMiNiS-
TraTiVo, Matricula 5661250/2, e WaNdSoN JÚNior da SilVa SoUTo, 
MoToriSTa, Matricula 5956433/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 867856

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

o secretário de estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, decide:
-Tornar sem Efeito a Portaria nº 663 de 13 de outubro de 2022, publicada 
no doE nº 35.152, de 17 de outubro de 2022, referente a diárias
Valbetânio Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 867799

.

.

secretaria de estado de 
deseNVolViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 560/2022 - daF/sedeMe - 
BeléM, 24 de oUtUBro de 2022.

Nome:JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior/Matrícu-
la:n°5251788/3/cargo:Secretário de Estado de desenvolvimento Econô-
mico, Mineração e Energia/origem:Belém-Pa/destino:abaetetuba -Pa/
dia:27/10/2022/diária:0,5(meia)/objetivo:participar da assinatura do 
acordo de cooperação Técnica entre SEdEME e a Prefeitura de abaetetuba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867802
Portaria N° 559/2022 - daF/sedeMe - 

BeléM, 24 de oUtUBro de 2022.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/
cargo:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: abaetetuba-Pa/ Período: 
27/10/2022/diária:0,5 (meia)/objetivo: representar a SEdEME e acompa-
nhar a execução do curso de ourivesaria Básica.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867794
Portaria N° 558/2022 - daF/sedeMe - 

BeléM, 24 de oUtUBro de 2022.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/car-
go:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: Belo Horizonte -MG/ Período: 07 
a 11/11/2022/diária:4,5 (quatro e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
na 7º Mineração &X comunidades que ocorrerá em Belo Horizonte/MG.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867791
Portaria N° 557/2022 - daF/sedeMe - 

BeléM, 24 de oUtUBro de 2022.
Nome:JoSÉ doS SaNToS GUiMarÃES/Matrícula:3254941/1/cargo:Mo-
ToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:abaetetuba-Pa/Período:27/10/2022/ 
diárias:0,5(meia)/objetivo:conduzir o Secretário Titular desta SEdEME ao 
municipio de abaetetuba.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867775
Portaria N° 556/2022 – daF/sedeMe - 

BeléM, 24 de oUtUBro de 2022.
Nome:daNilo GoNÇalVES dE SoUZa/Matricula:n°58581000/2/cargo:-
Secretário operacional da comissão da Política de incentivos/origem:Be-
lém-Pa/destino:Santa izabel– Pa/Período:24 /10/2022/diária:0,5(meia)/
objetivo: visitar à fábrica oakberry – flor de açaí no município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867756
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

oUtras Matérias
.

eXtrato de JUstiFicatiVa de iNeXiGiBilidade 
de cHaMaMeNto PÚBlico

Processo administrativo – PaE Nº 2022/1240050. Trata-se de pretensa 
formalização de Termo de fomento, nos termos da lei nº. 13.019, de 31 
de julho de 2014 e do decreto Estadual nº 1.835, de 5 de setembro de 
2017, a ser firmado entre a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
Mico do Pará-codEc e aSSociaÇÃo coMErcial do Pará-acP, tendo 
como objeto a transferência de recursos financeiros visando o alcance de 
interesse público e recíproco consubstanciado na realização da 9ª edição 
da fEira Pará NEGÓcioS 2022. Sendo iNEXiGÍVEl o cHaMaMENTo PÚ-
Blico, nos termos do art. 13, do decreto nº 1.835/2017 c/c ao art. 31 
da lei nº 13.019/2014, considerando a inviabilidade de competição entre 
as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do ob-
jeto conforme exposto no Plano de Trabalho apresentado pela acP, que 
há muito atua na melhoria e desenvolvimento de todos os segmentos da 
economia, contribuindo ativamente para o crescimento do Estado do Pará, 
além de ser um evento criado e realizado com a marca da acP.
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
700201.22.661.1498.7656 – Promoção do Estado como destino para 
investimento Econômico; Elemento de despesa: 339039 (outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica); fonte: 0661000000; Plano interno: 
2070007656c; ação: 246343.
Valor: r$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Em cumprimento ao princípio inserto no art. 37, caput da constituição 
federal e art. 32, da lei n. 13.019/14, dETErMiNo a publicação no órgão 
de imprensa oficial do Estado do Pará.
cumpra-se. Belém, 25 de outubro de 2022.
ordENador: EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES – Presidente, em Exercício 
| codEc.

Protocolo: 867858

.

.

secretaria de estado de 
deseNVolViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBlicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1351/2022, de 24 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1348217 de 19/10/2022 
– NUcoM/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 1344/2022 de 20/10/2022, publi-
cada no doE 35.158, de 21/10/2022, referente à concessão de diária, 
da servidora liliaN cEliNa GUEdES dE aScUi, Matricula nº 5951958/4, 
cargo/função: coordenador.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 867958

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º tac Nº 35/2020 – tP Nº 11/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
Setec Engenharia Eireli – cNPJ 33.873.920/0001-73
objeto: Pavimentação em Bloquete em Vias Urbanas, no município de Bom 
Jesus do Tocantins, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii e iV da lei federal 
nº 8.666/93.
Vigência: 23/10/2022 a 22/12/2022
data da assinatura: 21/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 867776

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 133/2022
Partes: 
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de São João do araguaia -cNPJ nº 05.084.534/0001-07
objeto do convênio: construção de uma praça na Vila apinagés, no muni-
cípio de São João do araguaia, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 21/11/2022 a 21/11/2023
data da assinatura: 20/10/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 867798

.

.

aPostilaMeNto
.

1º terMo de aPostilaMeNto
contrato nº 112/2022 – TP nº 01/2022– Serviços de auditoria contábil e 
financeira para o Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.
Justificativa: Alterar a natureza, referente à dotação orçamentária prevista 
na claúsula terceira, item 3.1 do instrumento original, de 449035 para 
“449039” e Especificar na cláusula sexta do instrumento original, itens 6.1 
e 6.4 o único índice de reajuste “iPca, medido pelo iBGE”, previsto para o 
contrato, de acordo com o Termo de referência.
data de assinatura: 24/10/2022
contratada: Mic coNTaBilidadE, aUdiToria, PErÍcia, TEcNoloGia, 
cUrSoS E TrEiNaMENTo lTda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 867950

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoloGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNal e 
tecNolÓGica

.

.

.

Férias
.

Portaria Nº 1005 de 24 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.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias re-
gulamentares:

MatrÍcUla NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
5855748/2 WaNdEr SoarES dE oliVEira 2021/2022 01/11 a 30/11/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 867801

.

.

oUtras Matérias
.

a SEcrETária da SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia 
E EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica (SEcTET), No 
USo dE SUaS aTriBUiÇÕES rESolVE PUBlicar o rESUlTado dEfi-
NiTiVo da faSE fiNal – ETaPa dE QUalificaÇÃo - EdiTal 008/2021 
STarTUP Pará 2ª cHaMada NaS ModalidadES: acElEraÇÃo E NoVoS 
NEGÓcioS.

aceleraÇÃo
classiFicaÇÃo ProJeto eMPresa oBserVaÇÃo

1
EVolUÇÃo  coNTÍNUa  da BUSca-cacHo: 

colHEiTadEira dE aÇaÍ ETHoS aMaZoNi  

2

aPlicaTiVo WEB Para ProJEToS dE 
iNSTalaÇÕES ElÉTricaS  USaNdo iNTEli-

GÊNcia arTificial ocalEV  

3 rEcÍclica aPP ElX TEcNo  

4 ProTETor Solar orGÂNico coM cor 
(EKiliBrE) EKiliBrE aMaZoNi  

5 doBEM coNTaBilidadE
doBEM coNTaBilid

adE  

6 PUPTi - arTE E dESiGN da aMaZÔNia PUPTi - M V rEGo 
BarBoSa l  
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7

PlaTaforMa dE GESTÃo oNliNE E 
aPlicaTiVo MÓVEl coM caPacidadE dE 
GErÊNcia aS TraNSaÇÕES dE coMPra E 
VENda dE rESÍdUoS SÓlidoS PÓS- coN-

SUMo - HEEi loGiSTica rEVErSa

HEEi  

8
dirEcTTo:  UMa PlaTaforMa oNE-SToP- 
SHoP Para BioEcoNoMia aMaZÔNica

dirEcTTo do  
BraSil aGro 
MarKETPla

cE lTda

 

9
TraNSforMaNdo PESQUiSa EM BioNEGÓ-

cio aTraVÉS da dEVEraS aMaZÔNia dEVEraS  

10

SicoMBUS  -  SolUÇÃo iNTEliGENTE EM 
GESTÃo E

coMBUSTÍVEl
ENTEr iNforMa  

11

codErS4fUTUrE  - dESENVolVENdo 
HaBilidadES rEaiS Para o
MErcado dE TEcNoloGia

aMaZoNia diGiTal 
WorKE  

12 STarTUP  ÉGUa da coNSTrUÇÃo aTlaNTiS coMMo  
13 caiPora  doS  rioS adorMEcidoS lUdUS STUd  

 

14
GioVaNNi EdUardo MilEo aNTUNES 

(UNiVErSidadE 10X)
GioVaNNi EdUardo

MilEo aNTUNE  

15

ProJETo dE coNSolidaÇÃo da  ProdU-
ÇÃo  dE dEriVadoS dE cacaU E

cHocolaTE EcolaT  

16

farlaB STarTUP - UMa HEalTEcH 
NaScida Na aMaZÔNia coM oBJETiVo 

dE coNSTrUir UMa EXPEriÊNcia diGiTal 
Para a coMPra dE ProdUToS E SErViÇoS 

farMacÊUTicoS

farlaB TEcNolia  

17

iMPlaNTaÇÃo  da iNdÚSTria dE 
HidroMEl UTiliZaNdo MEl orGÂNico 
dE aBElHaS NaTiVaS EM fErrÃo da 
aMaZÔNia coMo forTalEcEdora da 

cadEia ProdUTiVa da MEliPoNicUlTUra 
EM Toda a SUa EXTENSÃo dENTro do 

ESTado do Pará

aNa  lÍdia ZoNi 
riBEiro

 

18 BioaMa - BioiNSUMoS da aMaZÔNia SUMaBio  

19

BEMdo - TEcNoloGia QUE coNEcTa  
VocÊ  aoS

SErViÇoS dE SaÚdE
BEMdo TEcNoloGia  

20

UTa - UlTiMaTE TEST acadEMY: PlaTafor-
Ma MUlTi árEa dE GEraÇÃo diNÂMica dE 

TESTES Para afEriÇÃo  dE
coNHEciMENToS

cETE  

21 aUToMaÇÃo rESidENcial E o coNcEiTo 
dE caSa iNTEliGENTE

aMaZoNTEc aUTo-
Maca o

rESidENcia l
 

22 coPiNHo do BEM rEciclador ES  

23

TiNGiMENTo NaTUral EM ProdUToS dE 
Moda: alTErNaTiVaS  Para

TorNá-la  MaiS SUSTENTáVEl aTEliE XiBE  

 

24
flordEJaMBU.coM  - SaBorES da aMaZÔ-

Nia PErTo dE VocÊ flordEJaM BU.coM  

25 iSPBi – ErP – BaNco diGiTal XiNGUBiT  

26 EScola NÔMadE flUXo  

27 cidadE diGiTal BENEVidES PoNTo NET
PoNTo SErVicoS 

EM TElEcoM 
EirEli - M

 

28 TEcNoloGia do aÇÚcar acUcar doNa 
NENa  

29 ESTrUTUraÇÃo dE cHÃo dE fáBrica da 
Pará PalM Para PalM

*a proposta teve seu  
recurso deferido para 
nova avaliação, que 

resultou em sua perma-
nência na mesma

classificação.
 

NoVos NeGÓcios  
classiFicaÇÃo ProJeto coordeNador oBserVaÇÃo

1 EVollUa aNNa T. coSTa  

2

NaTUrE  VESSEl  - TEcNoloGia Eco-
lÓGica  Para TraTar EflUENTES EM 

EMBarcaÇÕES  Na aMaZÔNia
KEElY MEirElES araÚJo 

TorrES
 

3
KaTU daTa

ViSUaliZaTioN
JoSÉ  Maria JUNior

loPES PErdiGÃo  

4 NfT  collEcTor’S clUB daNiEl  da
rocHa  lEiTE JUNior  

5 alVa EdTEcH
ValdEMir

SalES MaTiaS JUNior  

6
KiTS  EdUcacioNaiS MiriTilaB  
Para aPrENdiZaGEM criaTiVa

raiMUNdo daS GraÇaS 
liMa XaViEr  

7 Palco BElÉM Sofia laNa loBaTo 
GoNÇalVES

 

8 BooKcoiN JEaN  fErrEira da SilVa  

9 coMPoSTa BElÉM, colETa E GES-
TÃo dE rESÍdUoS orGÂNicoS

SaMaNTHa da SilVa 
cHaar liMa

 

10 NfT Para ESPorTE
MaUricio oTáVio  dE 

alMEida  

11

TaTiaNa da coSTa BarBoSa 
iaMaMoTo - aMaZoN rHiira - TEc-
NoloGia VErdE Para rEdUÇÃo dE 

carBoNo NEGro

TaTiaNa da coSTa BarBo-
Sa iaMaMo

 

12 THE facTorY
aMaNda caroliNE SilVa

fErrEira  

13 STorGcarE,  lar  É local dE 
cUidado

JoHNSoN GioVaNi 
carValHo

JUNior
 

14 aPP dESENVolVEr
iZaBEl criSTiNa BorGES 

corrEa oliVEira  
 

15 ZarPar PaSSaGEM dE Barco SaMUEl MENdES NoVaES  

16 coNSTrool JUliaNa riBEiro raNiEri  

17 oPEN fiNaNcE corP fErNaNdo BorGES rocHa  

18 loGf
JoÃo  WEliToN liMa dE 

SoUZa  

19 alUGa aÍ iGo  SilVa SoUSa  

20

ProJETo  dE
dESENVolViMENTo  E iNoVaÇÃo  
dE iMPlEMENTo aGrÍcola  Para 

colHEiTa MEcaNiZada  dE dENdÊ
EVErToN ESTUMaNo Baia  

21

raÇaÍ - raÇÃo oriUNda do 
caroÇo dE  aÇaÍ  Para alEViNoS, 

aVES E SUÍNoS ElToN  PrESTES dE SoUZa  

 

22

Moara  diGiTal PlaTaforMa 
diGiTal Para MEdiaÇÃo oN liNE 

do ESTado do Pará rENaTa SilVa  

23 aPPHoUr THaYS oliVEira SaraiVa  

24 SalVE BaBY
JUliaNE PaNToJa  dE 

SoUZa  

25 ProfiSH
THiaGo  fEliPE

MaToS  dE araÚJo  

26

dESENVolViMENTo dE forMUla-
ÇÕES coSMÉTicaS iNoVadoraS  E 

SUSTENTáVEiS UTiliZaNdo
MaTÉriaS-PriMaS

VEGETaiS  da BiodiVErSidadE

BrUNa  frEirE PoNTES 
MaScarENHaS

 

27

clEaN UP SErVicES: rEdE dE 
fraNQUiaS Para liMPEZa Bio- SUS-
TENTáVEiS dE alTa PErforMaNcE

EPHraiM GoMES dE 
alMEida filHo

 

28 MEdicJa iGor  faVacHo arEro  

29 ÉGUa ProNdEEUVoU
fláVio GaBriEl dE 

aNdradE ViaNa  

30

ÓlEoS  VEGETaiS aMaZÔNicoS: 
dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl  E 
iNoVaÇÃo TEcNolÓGica (STarTUP 

EcoSS)

Elcio MalcHEr diaS 
JUNior

 

31

MarViN:  UMa PlaTaforMa diGiTal 
Para dETEcÇÃo dE falHaS EM 

MáQUiNaS iNdUSTriaiS
Marcio  aNdrE SilVa 

fiGUEroa
 

 

32 No WaSTE
NilcElY Pricila

oliVEira  da SilVa  

33
MaSSaGEador ViBraTÓrio  EM 

VENToSaS TEraPÊUTicaS BrENo SaNTiaGo SilVaNo  

34

aTiVidadES aSSiSTidaS  Por 
EQUiNo  -  aaE:  o caValo  coMo 

iNSTrUMENTo TEraPÊUTico
MarY GlaUcY BriTo 

cHiaNca NEVES
 

35
coMa coM SaBor E MElHorE SUa 

SaÚdE
NEidE MESQUiTa 

TUPiaSSU  
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36 cadÊ MEU BUSÃo lEoNardo afoNSo  da
SilVa SoarES  

37

TrEiNaMENTo  Para USo E aPlica-
ÇÃo dE rPa  (rEMoTElY‐ PiloTEd 
aircrafT) No dESENVolViMENTo 

dE aTiVidadES EcoNÔMicaS E 
GESTÃo TErriTorial

arNaldo faBrÍcio  doS 
SaNToS QUEiroZ

 

 cafÉ  do  aÇaÍ  da PEriNa PEriNa rodriGUES da 
SilVa

Desclassificado* 
Produto  sem

regulamento para 
produção

38

rEPlaY  ENErGia, rEcUPEraÇÃo  
E TraNSforMaÇÃo dE rESÍdUoS 

PláSTicoS EM coMBUSTÍVEiS
EUcENi carroliNo 

raBElo
 

39 ESPoNJaS  dE  laVar PET SaloMÃo
fUrTado MENdoNÇa  

40 aPlicaTiVo fiNd lEaNdro TaVarES
fErrEira  

41 EdUcadMiN KEila SiMoNE  

42

idEaÇÃo EScola ViVa
- a PriMEira EScola do  Pará  
coM ProGraMa dE aNáliSE dE 

coMPorTaMENTo aPlicada À EdU-
caÇÃo (EdTEcH)/JociElMa E

SilVa dE SoUZa

JociElMa  E SilVa dE 
SoUZa

 

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 20 de outubro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes Secretária de Estado

Protocolo: 867764

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°256/2022 – GaBiNete, 
de 21 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:
art. 1º dESiGNar a servidora WalENda SilVa ToSTES, ocupante do car-
go de coordenadora de Estatística e disseminação de informação (cEdi), 
identidade funcional nº. 5904334/4, para responder pela diretoria de Es-
tatísticas e de Tecnologia e Gestão da informação, GEP-daS-011.5, a con-
tar de 21 de outubro de 2022 até ulterior deliberação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de outubro de 2022.
 Marcel do Nascimento Botelho
  diretor-Presidente

Protocolo: 867743

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

Férias
.

Portaria Nº 649/GePs/setUr de 24 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo a programação de férias desta SETUr para ano de 2022; 
rESolVE: conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo 
descrito: 

NoMe MatricUla carGo eXercÍcio PerÍodo de Férias
antônio Gerson alves cruz 5923284/3 Gerente 2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

carlos alberto Marques figueira 2013568/1 Técnica de Planejamento e 
Gestão em Turismo 2021/2022 29/11/2022 a 28/12/2022

clélia rosely costa coroa 2013584/2 Técnica de Planejamento e 
Gestão em Turismo 2020/2021 16/11/2022 a 03/12/2022

charles antônio ferreira de aviz 55586269/1
assistente de Gestão em 

Turismo
2021/2022 20/11/2022 a 19/12/2022

dina isaac Benoliel 2013622/1
assistente de Gestão em 

Turismo
2021/2021 16/11/2022 a 30/11/2022

Edilene do Socorro da Silva 

correa
54197954/1

Técnica de Planejamento e 

Gestão em Turismo
2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

Gilena da Silva lima 57194471/1
Técnica de Planejamento e 

Gestão em Turismo
2021/2022 21/11/2022 a 05/12/2022

Juliana Borges Bittencourt 5960406/1 assessora 2021/2022 24/11/2022 a 08/12/2022
luciana renata Silva Bastos 5957412/1 Gerente 2021/2022 16/11/2022 a 01/12/2022

Magno Brito e Silva 5877326/2
assistente de Gestão em 

Turismo
2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

Maria Pereira de Sousa 2014157/1
Técnica de Planejamento e 

Gestão em Turismo
2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

Maridava de Sousa Nascimento 57173680/1
Técnica de Planejamento e 

Gestão em Turismo
2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022

Mirian de almeida Holanda Silva 57220727/1
Técnica em Gestão Peni-

tenciaria
2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

roselene da Silva Bastos 2014491/1
Técnica de Planejamento e 

Gestão em Turismo
2021/2022 07/11/2022 a 21/11/2022

Solange Terezinha Tavares 

oliveira
55585729/1

assistente de Gestão em 

Turismo
2021/2022 28/11/2022 a 12/12/2022

Thais Miglio Neiva 57194440/1
Técnica de Planejamento e 

Gestão em Turismo
2021/2022 03/11/2022 a 02/12/2022

Victor lopes de Souza 5955929/2 coordenador 2021/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

Ultimo augusto correa de Miranda 55589514/1
Técnica de Planejamento e 

Gestão em Turismo
2021/2022 21/11/2022 a 05/12/2022

ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.
Protocolo: 867924

.

.

deFeNsoria PÚBlica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 694/2022/GGP/dPG, 
de 21 de oUtUBro de 2022.

a dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, em exercício, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 8°, inciso i; art. 33, iii, c/c art. 48 
todos da lei complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006, conside-
rando o processo administrativo eletrônico nº 2022/1294216, rESolVE:
liberar a defensora Pública lariSSa MacHado SilVa NoGUEira, matrí-
cula nº 57190943, de suas funções no período de 08 a 11 de novembro de 
2022, para participar do XV coNadEP (congresso Nacional das defensoras 
e defensores Públicos), com prejuízo de suas funções junto à sua respec-
tiva defensoria Pública.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 867399

.

.

liceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 692/2022/GGP/dPG, 
de 20 de oUtUBro de 2022.

a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006;considerando o Processo nº. 2022/1350800 de 
20/10/2022.rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio a con-
sultora Jurídica SaidY MErcES doS SaNToS diaS, id funcional 42323/1, 
referentes ao Triênio (2000/2002), com fruição no período de 01/11/2022 
a 30/11/2022.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
defensora Pública Geral do Estado do Pará, em Exercício.

Protocolo: 867218
Portaria Nº 693/2022/GGP/dPG, 

de 20 de oUtUBro de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de feve-
reiro de 2006;considerando o Processo nº. 2022/1351957 de 20/10/2022.
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rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio a defensora Pública 
aNa laUra MacEdo Sá, id funcional 80845770/6, referente ao Triênio 
(2014/2017), com fruição no período de 07/11/2022 a 06/12/2022.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
defensora Pública Geral do Estado do Pará, em Exercício.

Protocolo: 867229

oUtras Matérias
.

aditiVo Nº 001/2022 - edital Nº 003/2022 – esdPa/dPe-Pa
a Escola Superior da defensoria Pública do Estado do Pará, doravante 
denominada ESdPa, por intermédio de seu diretor, no uso de suas atri-
buições, TorNa PÚBlica a inclusão como membra suplente, a Servidora 
Pública Maria YVoNE fiGUEira rodriGUES, na comissão avaliadora da 
i Edição do Prêmio “Servidor Sangue Verde”. ressaltando que os demais 
itens do edital 003/2022 – ESdPa/dPE-Pa, publicado no site da Escola 
Superior da defensoria Pública do Estado do Pará, no dia 13 de setembro 
de 2022, permanecem inalterados. o documento pode ser consultado por 
meio do link: https://esdpa.defensoria.pa.def.br/esdpa/
Belém - Pa, 20 de outubro de 2022.
rodriGo aYaN da SilVa
diretor da Escola Superior da defensoria Pública do Estado do Pará

Protocolo: 867209

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNal de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

extrato do acordo de cooperação nº. 027/2022-tJPa// Partes: Tri-
BUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, SEcrETaria dE ESTado dE 
SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social (SEGUP), SEcrETaria dE ESTa-
do dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda (SEaSTEr), 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS (SEJUdH), 
SEcrETaria E ESTado dE SaÚdE PÚBlica (SESPa), SEcrETaria dE ad-
MiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP), dEfENSoria PÚBlica do ESTado 
do Pará (dPE/Pa), MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará (MPPa), 
PolÍcia ciENTÍfica do ESTado do Pará, ordEM doS adVoGadoS do 
BraSil, seção Pará (oaB/Pa), oUVidoria do SiSTEMa ESTadUal dE SE-
GUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social do Pará (SiEdS). // objeto: Este 
instrumento objetiva estabelecer medidas efetivas para a adoção de ações 
integradas de prevenção e combate à prática de tortura e maus tratos nas 
pessoas custodiadas, em situação de privação ou restrição de liberdade. 
// Vigência: o presente Protocolo produz efeitos a partir da assinatura e 
é válido por 60 (sessenta meses), com possibilidade de prorrogação, de 
acordo com o interesse das partes, devendo ser anualmente revisado para 
adaptação de nomenclaturas referentes às reestruturações das entidades. 
// recursos: não haverá repasse de recurso entre os partícipes. // foro: 
Belém/Pa // data da assinatura: 17/10/2022 // responsável pela assinatu-
ra: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 867633

.

.

aViso de licitaÇÃo
.

triBUNal de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de licitaÇÃo

PreGÃo eletrÔNico Nº 072/tJPa/2022
oBJETo: registro de Preços para aquisição de carimbos, para atender as 
necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará –TJPa, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. 
SESSÃo PÚBlica: 10/11/2022, às 09h30min, horário de Brasília, no ende-

reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital 
disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91) 3205-3184, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.
jus.br. Belém, 21 de outubro de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 867346

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNal de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria

Portaria Nº 39.371, de 21 de oUtUBro de 2022.
dispõe sobre a Horário de Expediente no Tribunal de contas no exercício de 
2022 e dá outras providências.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo a necessidade de organizar o expediente para o exercício 
de 2022, com fito de otimizar as atividades finalísticas e administrativas,
coNSidEraNdo o decreto nº 2.702/2022 - Gabinete do Governador;
r E S o l V E:
art. 1º. Transferir de 28 de outubro para 14 de novembro de 2022, as co-
memorações alusivas ao dia do Servidor Público.
art. 2º. o expediente de trabalho será normal no dia 28 de outubro do 
corrente ano.
art. 3º. fica alterada a Portaria nº 37.783, de 10-01-2022, publicada em 
11-01-2022, no período acima mencionado.
art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 21 
de outubro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867415
Portaria Nº 39.349, de 18 de oUtUBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 069/2022 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 017627/2022,
r E S o l V E:
diSPENSar o servidor alEXaNdrE caMPElo coSTa, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101055, da função gratificada de Gerente de Tec-
nologia da informação, a partir de 01-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867421
Portaria Nº 39.370, de 20 de oUtUBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 075/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho, anexo ao expediente eletrônico nº 017083/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUal
ProGressÃo FUNcioNal 
HoriZoNtal Por aNti-

GUidade
a contar de:

cargo atual cl Nv cargo enquadra-
mento cl Nv

0101039 JoSE lUiZ aNTo-
Nio GoNÇalVES

auditor de controle 
Externo-ciências 

contábeis
TcE-cT-603

B 01

auditor de controle 
Externo-ciências 

contábeis
TcE-cT-603

B 02 29/09/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867474
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liceNÇa Para trataMeNto de saÚde

Portaria Nº 39.373, de 21 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 765/2022, de 29-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017918/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora claUdia adriaNa MENdES SaNToS, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101180, 01 (um) dia de licença em pror-
rogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no dia de 27-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867482
Portaria Nº 39.374, de 21 de oUtUBro de 2022.

a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 761/2022, de 03-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017586/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora claUdia adriaNa MENdES SaNToS, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101180, 01 (um) dia de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia de 
30-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867486
Portaria Nº 39.375, de 21 de oUtUBro de 2022.

a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 749/2022, de 30-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017253/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr o servidor WalBEr da coNcEiÇÃo fErrEira, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0100465, 06 (seis) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 06 a 11-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867488
Portaria Nº 39.376, de 21 de oUtUBro de 2022.

a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 759/2022, de 29-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017545/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr o servidor Maria dE fáTiMa PiNTo cardoSo, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100043, 03 (três) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 21 a 23-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 867491

desiGNar serVidor

Portaria Nº 39.350, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 069/2022 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 017627/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor dHEiSoN PErEira PESSoa, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101475, para exercer a função gratificada de Gerente 
de Tecnologia da informação, a partir de 01/10/2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867425

errata

onde se ler:
Memorando: 53/2022 – Ur1 – STM
Santarém (Pa), 19 de outubro de 2022.
de: TcE/Pa - Unidade regional 1 - Santarém
Para: Secretaria de administração.
assunto: Solicitação de Suprimento de fundos.
Sr. Secretário,
Solicito que seja liberado Suprimento de fundos para esta Unidade regio-
nal 1 – UR1 – Santarém, com a finalidade de atender as despesas necessá-
rias para manutenção desta unidade, no valor de r$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), assim distribuídos:

• Material de Consumo: (339030) – R$ 2.000,00;
• Serviços de Terceiros Pessoa Física (339036) – R$ 1.000,00; e
• Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039) – R$ 1.000,00.
Prazo de aplicação: 60 dias.
Solicito ainda que seja liberado o valor no nome do servidor abaixo:
aNToNio carloS SalES fErrEira JUNior
cPf: 752.438.812-87
MaTrÍcUla: 0101070
antônio carlos Sales ferreira Junior
Secretário de representação da Ur1 – Santarém
leia-se

Portaria Nº 39.369, de 19 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, coNSidEraNdo o Memorando nº 53/2022 – Ur1 SaNTarÉM, 
protocolizado sob o Expediente nº 018191/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor aNToNio carloS SalES 
fErrEira JUNior, Secretário de representação da Ur1/Santarém, matrí-
cula nº 0101070, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Naturezas das despesas: 339030, 339036,339039
Material de consumo: (339030) – r$ 2.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa física (339036) – r$ 1.000,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (339039) –r$ 1.000,00
Programa de Trabalho: 01032112262670000-
operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do
Pará, em 19 de outubro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867133

aViso de licitaÇÃo

aViso de licitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eletrÔNico.

Número: 16/2022.
objeto: constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializada para confecção de bebidas quentes (café e café com leite), 
com fornecimento de todos os insumos, dentro dos padrões de higiene e 
limpeza, recomendados pelos órgãos de vigilância sanitária, bem como da 
mão-de-obra necessária, para os servidores e visitantes do TcE (Pa)de 
acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência
-anexo i do Edital.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: renata.piquei-
ra@tce.pa.gov.br, nos termos do item 12 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: renata Piqueira de andrade Soares
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 10 de novembro de 2022.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 10 de novembro de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 
10 de novembro de 2022.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE-Pa.

Protocolo: 867292

diÁria
.

Portaria Nº 39.294, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memo. nº 042/2022 – GaB. cSMdc, protocolizado sob 
o Expediente nº 017264/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa, matrícula 
nº 0101024, para participar do “5ª reunião da diretoria da associação 
dos Membros dos Tribunais de contas do Brasil – aTricoN, em São Paulo 
- SP”, concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ (meia), para o período de 10 
a 11-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867428
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Portaria Nº 39.180, de 18 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 027/2022 – GaB coiT, protocolizado 
sob o Expediente nº 015114/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor conselheiro odiloN iNácio TEiXEi-
ra, matrícula nº 0101025, para participar do “Evento da região Sul alusivo 
aos 30 anos da associação dos Membros dos Tribunais de contas do Brasil 
–aTricoN” em curitiba/Pr, concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ (meia), 
para o período de 05 a 06-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867432
Portaria Nº 39.313, de 20 de oUtUBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 036/2022 – GaB coiT, protocolizado 
sob o Expediente nº 017365/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o Senhor conselheiro odiloN iNácio TEiXEira, matrícula nº 
0101025, e o servidor alBErTo ViEira dE SoUZa JUNior, assessor de 
Conselheiro, matrícula nº 0100651, para participarem da “Oficina de Vali-
dação da identidade organizacional do irB, dos seus objetivos e iniciati-
vas Estratégicas”, em Brasília - df, concedendo-lhes 03 (três) diárias e ½ 
(meia), para o período de 18 a 21-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867443
Portaria Nº 39.343, de 20 de oUtUBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente protocolizado sob o número 016679/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores JoNaS GoMES dE SoUSa, matrícula nº 0101703, 
auditor de controle Externo, e rodriGo alMEida SoarES, matrícula nº 
0101078, auditor de controle Externo, para participarem do “ curso de 
auditoria contábil - financeira no Setor Público: fundamentos e Técnicas”, 
no rio de Janeiro - rJ, concedendo-lhes 04 (quatro) diárias e ½ (meia), 
para o período de 18 a 22-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867451
Portaria Nº 39.314, de 20 de oUtUBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Expediente protocolizado sob o número 016657/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Maria aNGÉlica SalES dE QUEiroZ JacKSoN 
coSTa, matrícula nº 0101797, auditor de controle Externo, para partici-
par do “ 4º Encontro Técnico de fiscalização em concessões e PPPS pelos 
Tribunais de contas”, em São Paulo - SP, concedendo-lhe 05 (cinco) diárias 
e ½ (meia), para o período de 16 a 21-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867461
Portaria Nº 39.182, de 20 de oUtUBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 098/2022 – acri, protocolizado sob o 
Expediente nº 016480/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Vice-Presidente roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES, matrícula nº 0101359, para participar do “curso de Estudos 
avançados irB/2022 – ii Encontro”, em Brasília - df, concedendo-lhe 01 
(uma) diária e ½ (meia) para o período de 29 a 30-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867467
Portaria Nº 39.251, de 20 de oUtUBro de 2022.

a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o memorando nº 038/2022 – GaB. cSMdc, protocolizado 
sob o Expediente nº 016439/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa, matrícula 
nº 0101024, para participar de “reuniões e audiências no STf e STJ”, em 
Brasília - df, concedendo-lhe ½ (meia) diária, no dia 29-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867472

Portaria Nº 39.304, de 20 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 032/2022 – GaB coiT, protocolizado 
sob o Expediente nº 016227/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o Senhor conselheiro odiloN iNácio TEiXEira, matrícula nº 
0101025, e a servidora TErEZa criSTiNa araÚJo doS rEiS, chefe de 
Gabinete, matrícula nº 0100429, para participarem da “Viii Encontro Na-
cional dos Tribunais de contas”, no rio de Janeiro - rJ, concedendo-lhes 04 
(quatro) diárias e ½ (meia), para o período de 15 a 19-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 867476
..

MiNistério PÚBlico
.

.

.

MiNistério PÚBlico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 6141/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
129477/2022, cujo objeto é aquisição de Medicamentos e Materiais Médi-
cos para uso no departamento Médico e odontológico do MP-Pa, de acordo 
com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, 
art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Es-
tadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 
6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, 
de 20/02/2006, e no impedimento deste, o servidor rafaEl rodriGUES 
dE SoUZa, 1º Suplente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª Suplen-
te, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor MarcoS 
GErSoN MarialVa EliSiário e, no seu impedimento, daNiEla SaNToS 
BaraTa oliVEira, para análise técnica das propostas e da documentação 
de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS 
aNJoS e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, 
Técnicos-contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 867444
Portaria Nº 6142/2022-MP/PGJ

o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor aNGElo NaZarENo 
coSTa BarBoSa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
140419/2022, cujo objeto é o registro de Preços para fornecimento de 
toners novos e originais de fábrica, da mesma marca do equipamento e/
ou compatíveis, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal 
nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 6.474, de 
6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, de 05/02/2020, 
e no impedimento deste, a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 1ª Suplen-
te, e o servidor rafaEl rodriGUES dE SoUZa, 2º Suplente, devendo 
atuar como membro da Equipe de apoio o servidor fraNciSco JoSÉ rio 
BarBoSa e, no seu impedimento, diEGo rodriGUES dE SoUZa, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impe-
dimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriNdadE, Técnicos-contadores, 
para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 867446
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coNtrato
.

No do coNtrato: 188/2022-MP/Pa.
Modalidade de licitaÇÃo: PreGÃo eletrÔNico 021/2022-MP/Pa

Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
NorTE SErVicoS dE Mao dE oBra EirEli (cNPJ/Mf nº. 14.991.257/0001-67)
objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com 
fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipa-
mentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará (PJ BarcarENa)
data da assinatura: 20/10/2022
Vigência: 04/11/2022 a 04/11/2023
Valor Global: r$ 87.468,48 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais e quarenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 - Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-37 – locação de mão-de-obra
fonte: fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior
Endereço da contratada: alameda armando furtado, nº 33, Bairro do Mar-
co, na cidade de Belém – Pa, cEP: 66087-240, Telefone (91) 3038-5866, 
E-mail norteserviceltda@gmail.com e tributos.norte@gmail.com

Protocolo: 867178
No do coNtrato: 189/2022-MP/Pa.

Modalidade de licitaÇÃo: PreGÃo eletrÔNico 021/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NorTE 
SErVicoS dE Mao dE oBra EirEli (cNPJ/Mf nº. 14.991.257/0001-67)
objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com 
fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipa-
mentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará (PJ SaNTarÉM 
E TEaTro ViTÓria)
data da assinatura: 20/10/2022
Vigência: 04/11/2022 a 04/11/2023
Valor Global: r$ 317.085,72 (trezentos e dezessete mil, oitenta e cinco 
reais e setenta e dois centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 - Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-37 – locação de mão-de-obra
fonte: fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior
Endereço da contratada: alameda armando furtado, nº 33, Bairro do Mar-
co, na cidade de Belém – Pa, cEP: 66087-240, Telefone (91) 3038-5866, 
E-mail norteserviceltda@gmail.com e tributos.norte@gmail.com

Protocolo: 867187
No do coNtrato: 187/2022-MP/Pa.

Modalidade de licitaÇÃo: PreGÃo eletrÔNico 021/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa NorTE 
SErVicoS dE Mao dE oBra EirEli (cNPJ/Mf nº. 14.991.257/0001-67)
objeto: Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com 
fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equi-
pamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará (PJ aBaE-
TETUBa)
data da assinatura: 20/10/2022
Vigência: 04/11/2022 a 04/11/2023
Valor Global: r$ 88.252,32 (oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois 
reais e trinta e dois centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 - Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-37 – locação de mão-de-obra
fonte: fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior
Endereço da contratada: alameda armando furtado, nº 33, Bairro do Mar-
co, na cidade de Belém – Pa, cEP: 66087-240, Telefone (91) 3038-5866, 
E-mail norteserviceltda@gmail.com e tributos.norte@gmail.com

Protocolo: 867168

oUtras Matérias
.

MiNistério PÚBlico do estado do ParÁ
PGJ - eleiÇÃo 2022 - edital e caleNdario eleitoral

eleiÇÃo Para ProcUrador-Geral de JUstiÇa
eleiÇÃo Para MeMBro eFetiVo do coNselHo sUPerior

e d i t a l
Pelo presente Edital, e em conformidade com o disposto no artigo 10, § 
2º e seus incisos, c/c o art. 25, e seus incisos, da lei complementar nº 
057, de 6 de Julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado 
do Pará), e suas alterações posteriores, torno público que a eleição des-
tinada à formação da lista tríplice para a nomeação do Procurador-Ge-

ral de Justiça, para o mandato de 13/04/2023 a 13/04/2025, e a eleição 
para membros efetivos do conselho Superior do Ministério Público para 
o mandato de 01/01/2023 a 31/12/2024, serão realizadas, observado o 
devido processo legal estabelecido nos citados artigos 10 e 25 da referida 
lei complementar, no dia  01 de dezembro de 2022, no edifício-sede do 
Ministério Público, na rua João diogo nº 100, na cidade de Belém, no ho-
rário das 08:00 às 16:00 horas, sob a presidência da comissão Eleitoral 
composta, na forma do disposto no art. 10, § 2º, inciso iV, da mencionada 
lei complementar Estadual, pelos Procuradores de Justiça mais antigos na 
carreira e pelo Promotor de Justiça mais antigo na terceira entrância, que 
aceitarem o encargo.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022
césar Bechara Nader Mattar Jr.
Procurador-Geral de Justiça
ElEiÇÃo Para ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
ElEiÇÃo Para MEMBro EfETiVo do coNSElHo SUPErior
(lEi coMPlEMENTar Nº 057, dE 6 dE JUlHo dE 2006 – arT. 10 e arT. 25)
calENdário ElEiToral
04/06/2022 (sábado) – cento e oitenta (180) dias antes do pleito:
– data limite para que o membro do Ministério Público afastado da carreira 
que quiser ser candidato a ela retornar (inciso Xii, “a” do § 2º).
21/10/2022 (sexta-feira) – Edital informando a data e local da eleição 
(inciso ii e iV do § 2º).
25/10/2022 (terça-feira) – Publicação do Edital no Diário Oficial do Estado 
(inciso ii do § 2º).
27/10/2022 (quinta-feira) – Quarenta e oito (48) horas seguintes à publi-
cação do Edital:
– Encerramento do prazo para a instalação da comissão Eleitoral (inciso 
Vi do § 2º).
01/11/2022 (terça-feira) – Trinta (30) dias antes do pleito:
– data limite para a desincompatibilização de ocupante de cargo de repre-
sentação classista ou de cargo eletivo ou de confiança nos órgãos de Ad-
ministração Superior do Ministério Público, que desejarem ser candidatos 
(inciso Xii, “b”, do § 2º com redação dada pela lei complementar nº 107, 
de 17 de agosto de 2016);
– data a partir da qual são vedados (inciso XXX do § 2º):
a) a promoção, a realização ou o patrocínio, por qualquer órgão do Minis-
tério Público, de congressos, seminários, cursos, reuniões de polo e outros 
eventos abertos à participação de membros e servidores da instituição; 
(redação dada pela lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
b) a cessão ou a utilização de bens móveis ou imóveis pertencentes ao 
Ministério Público, para fins de propaganda;
c) a cessão ou a utilização de materiais, equipamentos ou serviços perten-
centes ao Ministério Público, para fins de propaganda;
d) a utilização do site oficial do Ministério Público na internet para fins 
de propaganda, ressalvada a divulgação de matéria jornalística imparcial 
sobre a eleição;
e) a edição de jornais, boletins informativos e ou qualquer outra publicação 
oficial do Ministério Público;
f) a cessão ou a utilização de servidor do Ministério Público para comitê de 
campanha ou para a realização de qualquer forma de propaganda;
g) a concessão de passagens e/ou diárias, salvo no caso de estrita neces-
sidade do serviço;
h) a nomeação para cargos de confiança e a designação para funções co-
missionadas, salvo no caso de estrita necessidade de serviço, em substitui-
ção devidamente motivada; (redação dada pela lei complementar nº 107, 
de 17 de agosto de 2016)
i) a inauguração de obras do Ministério Público em qualquer comarca;
j) a utilização de recursos ou instrumentos promocionais ou publicitários 
externos, tais como outdoors, faixas, cartazes, trios-elétricos, alto-falan-
tes, propaganda volante e similares;
04/11/2022 (sexta-feira) – dez (10) dias corridos, a contar da publicação 
do Edital:
– Às 18:00 horas: término do prazo para requerimento de registro de can-
didatura (inciso Vii do § 2º).
07/11/2022 (segunda-feira) – Três (3) dias seguintes ao término do prazo 
para pedido de registro de candidatura:
– Às 18:00 horas: encerramento do prazo para a comissão Eleitoral decidir 
sobre os pedidos de registro de candidaturas (inciso Viii do § 2º).
08/11/2022 (terça-feira) – Publicação no Diário Oficial da decisão da Co-
missão Eleitoral sobre os pedidos de registro de candidaturas (incisos iX 
e X do § 2º).
11/11/2022 (sexta-feira) – Três (3) dias corridos, a contar da publicação 
da comissão Eleitoral sobre os pedidos de registro de candidaturas:
– Às 18:00 horas:  encerramento do prazo para interposição de recurso 
contra decisão da comissão Eleitoral sobre os pedidos de registro de can-
didaturas (incisos iX e X do § 2º).
16/11/2022 (quarta-feira) – cinco (5) dias seguintes ao término do prazo 
para interposição de recursos contra decisão da comissão Eleitoral sobre 
pedido de registro de candidaturas:
– Encerramento do prazo para o colégio de Procuradores de Justiça julgar 
os recursos contra decisão da comissão Eleitoral sobre pedidos de registro 
de candidaturas (inciso Xi do § 2º).
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01/12/2022 (quinta-feira):
– data da eleição, no horário das 08:00 às 16:00, no auditório do edifício-
sede do Ministério Público em Belém, à rua João diogo nº 100 (inciso iii 
do § 2º).
03/12/2022 (sábado) – dois (2) dias corridos, a contar da data da eleição:
– Às 18:00 horas: encerramento do prazo para interposição de recurso de 
candidato contra decisão da comissão Eleitoral proferida no curso da vota-
ção ou da apuração (inciso XXiii do § 2º);
– Às 18:00 horas: encerramento do prazo para interposição de recurso de 
candidato contra decisão da comissão Eleitoral que proclamar o resultado 
final da eleição (inciso XXIV do § 2º).
05/12/2022 (segunda-feira) – Primeiro dia útil seguinte ao término do pra-
zo recursal:
– Encaminhamento da lista tríplice ao Governo do Estado, se não houver 
recurso contra a votação, a apuração ou a proclamação do resultado final 
da eleição (inciso XXV do § 2º).
08/12/2022 (quinta-feira) – cinco (5) dias seguintes ao término do prazo 
para a interposição de recursos:
– Encerramento do prazo para o colégio de Procuradores de Justiça decidir, 
em sessão extraordinária, os recursos interpostos contra a votação, a apu-
ração ou a proclamação do resultado final da eleição (inciso XXIII do § 2º);
– Prazo durante o qual os documentos e material da eleição ficarão sob a 
guarda da Comissão Eleitoral, findo o qual as cédulas serão incineradas ou 
de outra forma destruídas (inciso XXiV do § 2º).
12/12/2022 (segunda-feira) – Primeiro dia útil seguinte à decisão do colé-
gio de Procuradores, se negado provimento aos recursos interpostos contra 
a votação, a apuração ou a proclamação do resultado final da eleição:
– Encaminhamento da lista tríplice ao Governo do Estado (inciso XXVi do 
§ 2º).
oBSErVaÇÃo: “os prazos previstos nos incisos anteriores são todos con-
tínuos, peremptórios e preclusivos, não se interrompem aos sábados, do-
mingos e feriados, e serão computados excluindo o dia do começo e in-
cluindo o do vencimento, e, para os efeitos deste artigo, o protocolo-geral 
do Ministério Público funcionará diariamente das 08:00 às 18:00 horas, 
ressalvado o disposto no inciso XV” (inciso XXiX do § 2º com remissão 
alterada em face da lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
lEi orGÂNica do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
lEi coMPlEMENTar Nº 057, dE 6 dE JUlHo dE 2006
......................................................................................................
...................................................
sUBseÇÃo ii
da escolha, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça
art. 10.  o Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo chefe do Poder 
Executivo, dentre os integrantes da carreira do Ministério Público maiores 
de trinta e cinco anos e com, no mínimo, dez anos de exercício, mediante 
lista tríplice elaborada na forma desta lei complementar, para mandato de 
dois anos, permitida uma recondução, observado, neste caso, o mesmo 
procedimento. (redação dada pela lei complementar nº 097, de 11 de 
dezembro de 2014)
§ 1º a lista tríplice a que se refere este artigo será formada pelos membros 
do Ministério Público mais votados em eleição realizada para esse fim, 
mediante voto secreto dos integrantes da carreira, em até três candidatos. 
(redação dada pela lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
§ 2º a eleição de que trata o parágrafo anterior obedecerá às seguintes 
regras e procedimentos:
i - a eleição é realizada na primeira quinzena do mês de dezembro do ano 
anterior ao término do mandato do Procurador-Geral de Justiça ou, no caso 
do § 2º do artigo anterior, dentro do prazo de sessenta dias, a contar da 
vacância; (redação dada pela lei complementar nº 118, de 13 de setem-
bro de 2018)
ii - trinta dias, pelo menos, antes da realização do pleito, o Procurador-Geral 
de Justiça publicará, na Imprensa Oficial do Estado, edital informando a data 
da eleição, bem como encaminhará aos eleitores correspondência com cópia 
do edital e a transcrição literal do art. 10 desta lei complementar;
iii - a votação transcorrerá no edifício-sede do Ministério Público, na capi-
tal do Estado, no horário das 08:00 às 16:00 horas, ressalvado o disposto 
no inciso XiV deste artigo; (remissão alterada em face da lei complemen-
tar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
iV - a eleição será presidida por comissão Eleitoral formada pelos dois 
Procuradores de Justiça mais antigos na carreira do Ministério Público e 
pelo Promotor de Justiça mais antigo na terceira entrância, que aceitarem 
o encargo;
V - a comissão Eleitoral é presidida pelo mais antigo dos Procuradores 
de Justiça que a integrar, cabendo à mesma escolher, dentre seus demais 
membros, o que exercerá as funções de secretário;
Vi - a comissão Eleitoral instala-se nas quarenta e oito horas seguintes à 
publicação do edital a que se refere o inciso ii;
Vii - o integrante da carreira que preencha os requisitos do caput deste 
artigo e demais disposições desta lei complementar, poderá requerer o 
registro de sua candidatura, mediante petição escrita endereçada à co-
missão Eleitoral e apresentada no protocolo-geral do Ministério Público, 

no prazo de dez dias corridos, a contar da publicação do Edital a que se 
refere o inciso ii;
Viii - encerrado o prazo previsto no inciso anterior, a comissão Eleitoral 
decidirá sobre o pedido de registro de candidato, nos três dias seguintes;
iX - contra a decisão da comissão Eleitoral que deferir o registro de candi-
dato inelegível ou que não preencha os requisitos do caput do art. 10, qual-
quer integrante da carreira em atividade, desde que não esteja afastado 
da carreira, poderá interpor recurso, com as devidas razões, ao colégio de 
Procuradores de Justiça, mediante petição escrita endereçada à comissão 
Eleitoral e apresentada no protocolo-geral do Ministério Público, no prazo 
de três dias corridos, a contar da publicação da decisão;
X - o integrante da carreira que tiver seu pedido de registro de candidatura 
indeferido pela comissão Eleitoral, poderá interpor recurso ao colégio de 
Procuradores de Justiça, na forma e no prazo previstos no inciso anterior;
Xi - o colégio de Procuradores de Justiça julgará o recurso interposto con-
tra a decisão da comissão Eleitoral referente a registro de candidatura, em 
sessão extraordinária especialmente convocada para esse fim, dentro dos 
cinco dias seguintes ao término do prazo previsto nos incisos iX e X;
Xii - é inelegível e não poderá compor a lista tríplice destinada à nomeação 
de Procurador-Geral de Justiça, o membro do Ministério Público que:
a) afastado da carreira, não reassumir as funções do seu cargo até cento e 
oitenta dias antes da data da eleição;
b) não se desincompatibilizar até trinta dias da data da eleição, median-
te licença devidamente comprovada por ocasião do pedido de registro da 
candidatura, se ocupante de cargo de representação classista ou de cargo 
eletivo ou de confiança nos órgãos da Administração Superior do Ministério 
Público, salvo no caso do próprio Procurador-Geral de Justiça, se candidato 
à recondução, que permanecerá no cargo; (redação dada pela lei comple-
mentar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
c) praticar as condutas vedadas previstas neste artigo, observado o devido 
processo legal; (alínea introduzida pela lei complementar nº 107, de 17 
de agosto de 2016)
Xiii - a desincompatibilização do Procurador-Geral de Justiça, se candi-
dato à recondução, dar-se-á mediante licença do cargo até sessenta dias 
antes da eleição, caso em que será substituído pelo Procurador de Justiça 
mais antigo na carreira, até a proclamação do resultado da eleição ou o 
julgamento do recurso contra este interposto;  (inciso revogado pela lei 
complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016, com a consequente  re-
numeração dos incisos XiV a XXXiii)
Xiii - a votação é feita por escrutínio secreto, cabendo à comissão Eleitoral 
decidir sobre a utilização de cédulas de papel, de urna eletrônica ou de 
outro método de coleta de votos, divulgar o calendário eleitoral, bem como 
tomar todas as providências para assegurar a lisura da votação, o sigilo do 
voto e a transparência da apuração; (nova numeração do inciso por conta 
da lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XiV - o integrante da carreira do Ministério Público lotado em comarca do 
interior ou o que estiver em gozo de férias ou de licença, excetuado o que 
se encontrar afastado da carreira, poderá remeter o seu voto, sob registro 
postal, de onde estiver, à comissão Eleitoral, em dupla sobrecarta, conten-
do a maior e externa o nome legível e a assinatura do eleitor, e a menor e 
interna, branca, opaca e tamanho comercial, sem qualquer identificação, 
contendo apenas o voto; (inciso revogado pela lei complementar Estadual 
nº 119, de 01/10/2018)
XV - os votos enviados sob registro postal deverão dar entrada no protoco-
lo-geral do Ministério Público até à hora do encerramento da votação, sob 
pena de serem desconsiderados; (inciso revogado pela lei complementar 
Estadual nº 119, de 01/10/2018)
XVI - no curso da votação, a Comissão Eleitoral verificará a regularidade 
dos votos enviados sob registro postal, depositando a sobrecarta menor 
com o voto na urna, assegurado o devido sigilo, não se admitindo, em 
hipótese alguma, o voto enviado sob registro postal em desacordo com o 
estipulado nos incisos anteriores; (inciso revogado pela lei complementar 
Estadual nº 119, de 01/10/2018)
XVii - no caso de utilização de urna eletrônica, a comissão Eleitoral dis-
ponibilizará urna apropriada para cumprimento do inciso anterior; (inciso 
revogado pela lei complementar Estadual nº 119, de 01/10/2018)
XViii - ressalvado o disposto nos incisos anteriores, o direito de voto é 
exercido pessoalmente pelo eleitor, não se admitindo voto por procuração; 
(nova numeração do inciso por conta da lei complementar nº 107, de 17 
de agosto de 2016)
XiX - terminada a votação, a comissão Eleitoral se transforma automati-
camente em Junta apuradora e fará a contagem e a apuração dos votos, 
resolvendo os incidentes e proclamando o resultado, lavrando-se ata de 
todo o ocorrido; (nova numeração do inciso por conta da lei complementar 
nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XX - é nula a cédula que indicar mais de três nomes, bem como o voto 
dado a candidato não registrado, inelegível ou que não preencha os requi-
sitos previstos no caput do art. 10; (nova numeração do inciso por conta 
da lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XXI - é assegurado ao candidato regularmente registrado o direito de fis-
calizar pessoalmente os atos preparatórios, a votação e a apuração; (nova 
numeração do inciso por conta da lei complementar nº 107, de 17 de 
agosto de 2016)
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XXii - contra decisão da comissão Eleitoral proferida no curso da votação 
ou da apuração, o candidato interessado poderá interpor recurso, com efei-
to suspensivo, no prazo de dois dias corridos, a contar da data da eleição, 
ao colégio de Procuradores de Justiça, que decidirá, em sessão extraordi-
nária, dentro dos cinco dias seguintes o término do prazo para a interposi-
ção do recurso; (nova numeração do inciso por conta da lei complementar 
nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XXIII - todos os documentos e o material relativo à eleição ficarão sob a 
guarda e responsabilidade da comissão Eleitoral até o término do prazo 
para o julgamento do recurso previsto no inciso anterior, findo o qual as 
cédulas serão incineradas ou de outra forma destruídas; (nova numeração 
do inciso por conta da lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XXIV - proclamado, pela Comissão Eleitoral, o resultado final da eleição, e 
não sendo interposto recurso, o Procurador-Geral de Justiça em exercício 
remeterá, no primeiro dia útil seguinte o término do prazo recursal, a lista 
tríplice ao Governador do Estado; (nova numeração do inciso por conta da 
lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XXV - se o colégio de Procuradores de Justiça negar provimento ao recurso 
previsto no inciso XXii, o Procurador-Geral de Justiça em exercício reme-
terá, no primeiro dia útil seguinte à decisão, a lista tríplice ao Governador 
do Estado; (nova numeração do inciso e remissão alterada em face da lei 
complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XXVi - não será declarada nulidade da qual não resultar evidente prejuízo; 
(nova numeração do inciso por conta da lei complementar nº 107, de 17 
de agosto de 2016)
XXVii - a decisão do colégio de Procuradores de Justiça sobre recurso 
eleitoral é terminativa na esfera administrativa e insuscetível de reconside-
ração pelo mesmo colegiado; (nova numeração do inciso por conta da lei 
complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XXViii - o desempate na votação será resolvido em favor do candidato 
que, sucessivamente: (nova numeração do inciso por conta da lei comple-
mentar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
 a) for mais antigo na carreira do Ministério Público;
 b) tiver maior tempo de serviço público;
 c) for o mais idoso;
XXiX - os prazos previstos nos incisos anteriores são todos contínuos, pe-
remptórios e preclusivos, não se interrompem aos sábados, domingos e 
feriados, e serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o do 
vencimento, e, para os efeitos deste artigo, o protocolo-geral do Ministério 
Público funcionará diariamente das 08:00 às 18:00 horas, ressalvado o 
disposto no inciso XV; (nova numeração do inciso e remissão alterada em 
face da lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XXX - são vedados nos trinta dias anteriores à eleição de que trata este 
artigo, a fim de garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos: 
(nova numeração do inciso e nova redação dada pela lei complementar nº 
107, de 17 de agosto de 2016)
 a) a promoção, a realização ou o patrocínio, por qualquer órgão do Minis-
tério Público, de congressos, seminários, cursos, reuniões de polo e outros 
eventos abertos à participação de membros e servidores da instituição; 
(redação dada pela lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
 b) a cessão ou a utilização de bens móveis ou imóveis pertencentes ao 
Ministério Público, para fins de propaganda;
 c) a cessão ou a utilização de materiais, equipamentos ou serviços perten-
centes ao Ministério Público, para fins de propaganda;
 d) a utilização do site oficial do Ministério Público na internet para fins 
de propaganda, ressalvada a divulgação de matéria jornalística imparcial 
sobre a eleição;
 e) a edição de jornais, boletins informativos e ou qualquer outra publica-
ção oficial do Ministério Público;
 f) a cessão ou a utilização de servidor do Ministério Público para comitê de 
campanha ou para a realização de qualquer forma de propaganda;
 g) a concessão de passagens e/ou diárias, salvo no caso de estrita neces-
sidade do serviço;
 h) a nomeação para cargos de confiança e a designação para funções 
comissionadas, salvo no caso de estrita necessidade de serviço, em subs-
tituição devidamente motivada; (redação dada pela lei complementar nº 
107, de 17 de agosto de 2016)
 i) a inauguração de obras do Ministério Público em qualquer comarca;
 j) a utilização de recursos ou instrumentos promocionais ou publicitários 
externos, tais como outdoors, faixas, cartazes, trios-elétricos, alto-falan-
tes, propaganda volante e similares;
XXXi - a infringência das vedações contidas no inciso anterior importa na 
cassação do registro da candidatura e configura grave violação dos deveres 
do cargo e dos deveres funcionais, sujeitando o infrator, se membro do Mi-
nistério Público, às sanções previstas nesta lei complementar, e, se servi-
dor, às sanções disciplinares previstas em lei, sem prejuízo da responsabi-
lização por improbidade administrativa; (nova numeração do inciso e nova 
redação dada pela lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
XXXii - a comissão Eleitoral regulamentará, mediante resolução, as for-
mas de propaganda de candidatura no âmbito interno do Ministério Público 
para a eleição de que trata este artigo, podendo aplicar sanções que podem 
variar de simples advertência à cassação do registro da candidatura, nos 
casos de descumprimento de recomendação expedida pela própria comis-
são ou de comprovação da prática das condutas vedadas previstas neste 
artigo, assegurado o devido processo legal ao candidato interessado, inclu-
sive recurso ao colégio de Procuradores de Justiça, com efeito suspensivo, 

nos termos do inciso Xi. (nova numeração do inciso e nova redação dada 
pela lei complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016)
 § 3º os recursos previstos neste artigo perderão o efeito suspensivo caso 
não sejam julgados pelo colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 
cinco dias, contados da sua interposição, salvo na hipótese do inciso XXXii 
do § 2º deste artigo. (Parágrafo introduzido pela lei complementar nº 107, 
de 17 de agosto de 2016, com alteração da remissão em face da citada lei 
complementar)
......................................................................................................
.............................................................
sUBseÇÃo i
da eleição dos membros efetivos do conselho superior
art. 25. os membros efetivos do conselho Superior do Ministério Público 
são eleitos pelo voto de todos os integrantes da carreira em atividade, 
observado, no que couber, o previsto no § 2º do art. 10 desta lei comple-
mentar, respeitado mais o seguinte:
i – para a determinação do número de vagas correspondente a um sexto 
do total dos Procuradores de Justiça, desprezar-se-á a fração, se inferior a 
meio, e arredondar-se-á para o inteiro, se igual ou superior;
ii – na eleição de que trata este artigo, serão observados, no que couber, 
os impedimentos, inelegibilidades e vedações previstos nesta lei comple-
mentar;
iii – todos os Procuradores de Justiça que não incidam nos impedimentos, 
inelegibilidades ou vedações a que alude o inciso anterior, são natural-
mente candidatos às vagas de membro efetivo do conselho Superior do 
Ministério, independentemente de pedido ou processo de registro de can-
didatura, não se admitindo renúncia à elegibilidade;
iV – a eleição de que trata este artigo é realizada na primeira quinzena de 
dezembro do ano do encerramento do mandato, devendo coincidir, sempre 
que possível, com a eleição para Procurador-Geral de Justiça;
V – o eleitor poderá indicar tantos nomes de candidatos quantos forem as 
vagas a serem preenchidas;
Vi – serão proclamados eleitos os mais votados, até o número de vagas 
em disputa, e os que se seguirem na ordem de votação serão considerados 
suplentes, até o máximo de cinco;
Vii – os eleitos são obrigados a exercer o mandato ou a suplência;
Viii – o mandato dos membros efetivos do conselho Superior do Ministério 
Público é de dois anos, permitida apenas uma recondução consecutiva, 
salvo quando não houver outros concorrentes em número igual ou superior 
ao dos cargos em disputa; (redação dada pela lei complementar nº 107, 
de 17 de agosto de 2016);
iX – o mandato dos membros efetivos do conselho Superior do Ministério 
Público inicia-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição e encerra-
se em 31 de dezembro do exercício subseqüente ao do seu início;
X – os membros efetivos do conselho Superior e os cinco primeiros suplen-
tes tomam posse, juntamente com o corregedor-Geral do Ministério Públi-
co, em sessão solene do colégio de Procuradores de Justiça, no primeiro 
dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição;
Xi – o Procurador-Geral de Justiça e o corregedor-Geral do Ministério Pú-
blico são substituídos, no conselho Superior do Ministério Público, por seus 
respectivos substitutos, conforme o estabelecido nesta lei complementar;
Xii – os membros efetivos do conselho Superior do Ministério Público são 
substituídos, em casos de impedimento, ausência ou afastamento, e su-
cedidos, no caso de vacância, pelos suplentes, observada a ordem da vo-
tação.

Protocolo: 866863
Portaria Nº 0798/2022-MP/sUB-ta

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, EM EXErcÍcio, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas pela Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no 
d.o.E. de 15/1/2018;
coNSidEraNdo os termos do e-mail do departamento de administra-
ção, datado de 9/6/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 8862/2022, em 
9/6/2022;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 13;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i - iNSTaUrar Sindicância administrativa investigatória, objetivando o es-
clarecimento dos fatos.
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo disci-
plinar e Sindicância, constituída por meio da Portaria nº 0812/2022-MP/
PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos ser-
vidores estáveis carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS (Presidente), JoEl 
carloS dE oliVEira aSSUNÇÃo e rodriGo roSa dE SoUZa (Mem-
bros), para atuarem no procedimento.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 19 de outubro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 867438
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPal de aBaetetUBa
aViso de licitaÇÃo 

PreGÃo eletrÔNico srP Nº 040/2022-srP/sesMaB/FMs 
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio do fundo Municipal de 
Saúde torna público que às 09h do dia 09 de novembro de 2022, realizará 
licitação na modalidade pregão, regido pela lei nº 10.520, decreto 10.024 
e subsidiariamente a lei 8.666, na forma eletrônica, do tipo menor preço 
por item, no modo de disputa aberto, registro de preço para futura ou 
eventual aquisição de equipamentos, material de consumo e instrumental 
odontológicos destinados a atender às Unidades de Saúde do Município de 
abaetetuba/Pa. os interessados poderão obter o texto integral do edital 
e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da 
comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de 
abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440- 
000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. 
charles cezar tocantins de souza - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 867806

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPal de aFUÁ
eXtrato de terMo aditiVo

2° terMo aditiVo 
alteraÇÃo do PraZo ao coNtrato N.º 1.000/2022 

toMada de PreÇos N.º 01/2022/PMa Parte: MUNicÍPio dE afUá - 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa EXEcUTiVa coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS lTda - EPP. fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) 
dias, com término no dia 03 de março de 2023.
ordenador de despesa: odiMar WaNderleY saloMÃo

Protocolo: 867807

PreFeitUra MUNiciPal de aFUÁ
toMada de PreÇos 015/2022

Objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS TÉc-
NicoS dE ENGENHaria NaVal, Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS rEforMa 
EM GEral do Barco KaroliNa do NorTE, No MUNicÍPio dE afUá/Pa. 
abertura: 10/11/2022, às 09:00 horas.

afuá/Pa, 24 de outubro de 2022.
rosileY caNela de Melo

Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 867808

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPal de Brasil NoVo

eXtrato de 1º terMo aditiVo de QUaNtitatiVo
coNtrataNte - o MUNiciPio dE BraSil NoVo/SEcrETaria MUNici-
Pal dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS. coNTraTado: caSTaNHEira aUTo 
cENTEr PEÇaS E SErViÇoS lTda, cNPJ/Mf: 43.869.655/0001-03. oBJE-
To: acréscimo de quantitativos ao contrato nº 277/2022. PE 013/2022 
data da assinatura do aditivo 20/10/2022.
aNe KellY de aNdrade 92538185220, cNPJ/Mf: 42.091.897/0001-56. 
oBJeto: acréscimo de quantitativos ao contrato nº 230/2022 PE 013/2022. 
data da assinatura do aditivo 07/10/2022. coMErcial MariSTEla lTda
cNPJ/Mf 01.907.490/0001-77, oBJETo: acréscimo de quantitativos 
ao contrato nº 038/2022. PE 012/2021 data da assinatura do aditivo 
21/10/2022.

Weder MaKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 867809

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPal de BreVes
aVisos de licitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-181002 
o Presidente da comissão especial de licitação da Prefeitura Munici-
pal de Breves/Pa, comunica que no dia 10/11/2022, às 09:00 hs (horário 
local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de ou-
tubro, nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, objetiva : contratação de Empresa Especializada Para Execução da 
construção de Ponte em concreto armado Sobre o igarapé Santa cruz, na 
rua Tancredo Neves, Bairro Santa cruz, Zona Urbana do Município de Breves/
Pa. o Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, no 
horário das 08:00h às 14:00h. No Portal do TcM - GEooBraS, Transparência 
Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br e no e-mail: cplbre-
ves2021@gmail.com.

coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 3/2022-050901 
o Presidente da comissão especial de licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Breves/Pa, comunica que no dia 24/11/2022, às 08:00 hs (horário 
local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de ou-
tubro, nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade concor-
rência, objetiva : contratação de Empresa Especializada para a execução dos 
serviços de Pavimentação de Vias Urbanas em Blokret na cidade de Breves/Pa, 
em atendimento as ações da Secretaria Municipal de obras e Serviços Urbanos 
da Prefeitura Municipal de Breves/Pa. o Edital encontra-se à disposição dos in-
teressados no endereço acima, no horário das 08:00h às 14:00h. No Portal do 
TcM - GEooBraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.
pa.gov.br e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com. edenilson sales Ferreira ta-
vares - Presidente da cel - PMB.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-102101 
o Presidente da comissão especial de licitação da secretaria Munici-
pal de educação, comunica que no dia 10/11/2022, às 10:00 hs (horário 
local), no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de 
outubro, nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade 
Tomada de Preço, objetiva contratação de Empresa Especializada Para a 
execução da obra de construção de Unidade Escolar em alvenaria com 
06 Salas, Escola Santa luzia, na comunidade Santa luzia, Zona rural do 
Município de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Municipal de Educação. 
o Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, no 
horário das 08:00h às 14:00h. No Portal do TcM - GEooBraS, Transpa-
rência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br e no e-mail: 
cpleducaaobreves@gmail.com. theyd chrystian correa ribeiro - Pre-
sidente da cel - FMe e FUNdeB.

Protocolo: 867810

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPal de caMetÁ
aViso de licitaÇÃo Fracassada 

PreGÃo eletrÔNico srP Nº 043/2022-PMc 
Objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Especializada Para aquisição de 05 (cinco) ambulanchas. resultado: fracaS-
Sado. Klenard attílio ranieri. secretário Municipal de saúde.

aVisos de licitaÇÃo 
PreGÃo eletrÔNico srP Nº 050/2022-PMc 

Objeto: registro de Preços Para aquisição de Tablets Para os agentes co-
munitários de Saúde (acS) e agentes de combate a Endemias (acE), con-
forme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referên-
cia, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; 
mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 09de 
novembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregao-
eletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal 
de cametá.

PreGÃo eletrÔNico srP Nº 051/2022-PMc 
Objeto: registro de Preços Para Eventual E futura contratação de Empresa 
Especializada Em Prestação de Serviço Em Exames de análise clínica, con-
forme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referên-
cia, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br; 
mural de licitações do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.  abertura: 10 de 
novembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregao-
eletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito Municipal 
de cametá.

eXtrato de terMo aditiVo 
espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 08.Pe.052/2021-Se-
med. objeto do contrato: registro de Preços Para futura Eventual contrata-
ção de Empresa Especializada em fornecimento de refeição (Tipo Marmitex), 
Lanche e Buffet. Contratado: A. C. A. Wanzeler, CNPJ: 04.524.196/0001-74. 
objeto do termo aditivo é o aumento do quantitativo do contrato em questão, 
aproximadamente 25% do total, no valor total de r$ 9.882,50. ordenador: 
Ênio de carvalho, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 867812
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPal de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos 

terMo aditiVo do coNVite Nº 001-2021 
termo aditivo de contrato nº 1708001-2021. convite nº 001/2021. 
objeto: contratação de empresa especializada para realizar a adequação e 
reforma de um prédio destinado a nova Secretaria Municipal de administração 
do Município de capanema/Pa. contratado: NTP engenharia-Gerenciamento, 
consultoria e Serviços eireli cpnj nº 33.131.887/0001-06. Vigência: 04(qua-
tro)meses. fund. legal: art. 57,§ 1º, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
16/08/2022. Francisco Ferreira Freitas neto - Prefeito Municipal.
termo aditivo de contrato nº 1205001-2022. inexigibilidade nº 
06/2022-023. objeto: contratação de serviços médicos através de reali-
zação de consultas médicas na área de ortopedia e Traumatologia, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. contratado: J. 
l. Pinheiro Serviços Medicos ltda cNPJ nº 45.683.605/0001-62. Vigência: 
05(cinco)meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assina-
tura: 06/10/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
termo aditivo de contrato nº 2010001-2021. inexigibilidade 
nº 06/2021-037. objeto: contratação de serviços médicos para consultas 
online através da plataforma de consultas virtuais pelo consultório Virtual de 
Saúde da família, implantado no Posto de Saúde da família dr. Manoel Valen-
te para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. contrata-
do: Jackson caldas Pinto cPf nº 859.314.112-91. Vigência: 12 (doze) meses. 
fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 14/10/2022. 
Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPécie: 3º termo aditivo de contrato nº 0603001-2020-inexi-
gibilidade nº 06/2020-014. objeto: contratação de serviços médicos 
através de realização de exames especializados em ultrassonografia, visan-
do atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. contratado: 
W M Mendonça Serviços Medicos cNPJ nº 36.375.151/0001-71. Vigência: 
12 (doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assina-
tura: 01/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPécie: 3º termo aditivo de contrato nº 0801002-2021-inexi-
gibilidade nº 06/2021-004. objeto: contratação de serviços médicos 
através de realização de consultas especializadas em otorrinolaringoscopia, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. con-
tratado: Clinica Medfisio Ltda CNPJ nº 19.792.842/0001-51. Vigência: 06 
(seis) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
06/10/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPécie: 3º termo aditivo de contrato nº 1710001/2019. inexigibili-
dade nº 06/2019-058. objeto: contratação de serviços médicos através de 
realização de laudos em exames cardiológicos EcG, holter 24 horas e M.a.P.a, vi-
sando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. contratado: 
Med Temple Serviços Medicos SS cNPJ nº 09.207.415/0001-05. Vigência: 12 
(doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
19/10/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

eXtratos de coNtratos 
contrato nº 1010001-2022. origem: Pregão eletrônico nº 030/2022 
- Pmc. contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada: 
PPf comercio e Serviços eireli cnpj: 07.606.575/0001-00. objeto: regis-
tro de Preços Para aquisição de Material odontológico, Para atender a Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município de capanema/Pará. Valor Global: 
r$719.727,90(setecentos e dezenove mil, setecentos e vinte e sete reais 
e noventa centavos). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da 
data de Sua assinatura. data da assinatura: 10/10/2022. ordenador: 
Francisco Ferreira Freitas neto.

coNtrato Nº 1010002-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 030/2022 - Pmc. contratante: Pre-
feitura Municipal de capanema/Pará. contratada: f. cardoso e cia ltda 
cnpj: 04.949.905/0001-63. objeto: registro de Preços Para aquisição de 
Material odontológico, Para atender a Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de capanema/Pará. Valor Global:r$ 199.200,40(cento e noventa 
e nove mil, duzentos reais e quarenta centavos). Vigência: Por 12(dose) 
Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 
10/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.

coNtrato Nº 1010003-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 030/2022 - Pmc. contratante: Prefei-
tura Municipal de capanema/Pará. contratada: Paramed distribuidora de 
Medicamentos ltda cnpj 16.647.278/0001-95. objeto: registro de Preços 
Para aquisição de Material odontológico, Para atender a Secretaria Munici-
pal de Saúde do Município de capanema/Pará
Valor Global: r$ 1.048.996,00(hum milhão, quarenta e oito mil, nove-
centos e noventa e seis reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a 
Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 10/10/2022. orde-
nador: Francisco Ferreira Freitas neto

coNtrato Nº 1010004-2022. 
origem: Pregão eletrônico nº 030/2022 - Pmc. contratante: Pre-
feitura Municipal de capanema/Pará. contratada: Polymedh Eireli cnpj: 
63.848.345/0001-10. objeto: registro de Preços Para aquisição de Mate-
rial odontológico, Para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Muni-
cípio de capanema/Pará. Valor Global: r$378.058,20(trezentos e setenta 
e oito mil, cinquenta e oito reais e vinte centavos). Vigência: Por 12(dose) 
Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 
10/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.

coNtrato Nº 1010005-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 030/2022 - Pmc. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de capanema/Pará. contratada: BS equipamentos, industria 
comércio ltda cnpj:04.709.243/0001-54. objeto: registro de Preços Para 
aquisição de Material odontológico, Para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de capanema/Pará
Valor Global: r$ 172.750,00(cento e setenta e dois mil, setecentos e cin-
quenta reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de 
Sua assinatura. data da assinatura: 10/10/2022. ordenador: Francisco 
Ferreira Freitas neto.

coNtrato Nº 1010006-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 030/2022 - Pmc. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de capanema/Pará. contratada: Prodent odonto Medico ltda 
cnpj: 22.129.569/0001-94. objeto: registro de Preços Para aquisição de 
Material odontológico, Para atender a Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de capanema/Pará. Valor Global: r$429.025,00(quatrocentos e 
vinte nove mil, vinte e cinco reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, conta-
dos a Partir da data de Sua assinatura. data da assinatura: 10/10/2022. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.

coNtrato Nº 1010007-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 030/2022 - Pmc. contratante: Prefei-
tura Municipal de capanema/Pará. contratada: Emigê Materiais odonto-
lógicos ltda cnpj: 71.505.564/0001-24. objeto: registro de Preços Para 
aquisição de Material odontológico, Para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de capanema/Pará. Valor Global: r$422.658,00(qua-
trocentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais). Vigência: 
Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data de Sua assinatura. data da 
assinatura: 10/10/2022. ordenador: Francisco Ferreira Freitas neto.

coNVite Nº 004/2021 
contrato nº 2010001-2022. convite nº 005-2022. contratante: Muni-
cípio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: Estrela Multiserviços 
Eireli, cNPJ nº 10.814.673/0001-39. objeto: Execução de serviços de re-
forma e adaptação de prédio público para funcionamento de abrigo de ani-
mais, na cidade de capanema. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 
305.768,32. data de assinatura: 20/10/2022. Francisco Ferreira Frei-
tas Neto - Prefeito.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
reGistro de PreÇo Nº 030/2022, 

Vinculada ao Pe nº 030/2022-Pmc-srp 
Objeto: registro de Preço Para aquisição de Material odontológico, Para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de capanema/Pará. 
Prodent odonto Médico ltda, cnpj 22.129.569/0001-94, com Valor Uni-
tário: item - Valor Unitário: 91-r$ 22,00; 102-r$ 16,20; 106-r$ 147,00; 
111-r$ 46,00; 121-r$ 57,90; 122-r$ 57,90; 124-r$ 250,00; 133-r$ 
39,00; 143-r$ 47,40; 147-r$ 309,00; 148-r$ 39,00; 149-r$ 39,00; 156-
r$ 42,20; 157-r$ 42,20; 160-r$ 12,00; 161-r$ 26,00; 164-r$ 29,00; 
169-r$ 42,00; 172-r$ 109,00; 173-r$ 26,40; 174-r$ 111,50; 175-r$ 
27,00; 178-r$ 45,20; 180-r$ 102,00. BS equipamentos industria e co-
mercio ltda, cnpj 04.709.243/0001-54, com Valor Unitário: item- Va-
lor Unitário: 16-r$ 3.455,00. Emige Materiais odontologicos ltda, cnpj 
71.505.564/0001-24, com Valor Unitário: item-Valor Unitário: 27-r$ 4,15: 
28-r$ 53,50; 32-r$ 13,57; 41-r$ 5,99; 45-r$ 5,11; 59-r$ 24,84; 62-r$ 
44,97; 83-r$ 71,62; 107-r$ 56,03; 114-r$ 55,81; 115-r$ 55,31; 116-
r$ 55,83; 120-r$ 57,92; 123-r$ 169,61; 132-r$ 10,55; 134-r$ 243,87; 
139-r$ 67,97. f cardoso & cia ltda, cnpj  04.949.905/0001-63, com Va-
lor Unitário: item-Valor Unitário: 50-r$ 1,33; 53-r$ 963,82; 57-r$ 4,22; 
71-r$ 15,27; 72-r$ 15,27; 73-r$ 15,27; 74-r$ 15,27; 75-r$ 15,27; 76-
r$ 15,27; 77-r$ 15,27; 78-r$ 15,27; 87-r$ 6,57; 88-r$ 9,86; 103-r$ 
7,15; 104-r$ 9,47; 117-r$ 8,40; 118-r$ 8,40; 138-r$ 58,63; 162-r$ 
45,50; 166-r$ 20,85; 185-r$ 13,32; 186-r$ 13,32; 187-r$ 13,32; 188-
r$ 13,32. P P f comercio e Serviços Eireli, cnpj  07.606.575/0001-00, 
com Valor Unitário: item-Valor Unitário: 10-r$ 50,50; 12-r$ 114,86; 15-
r$ 35,11; 49-r$ 2,49; 81-r$ 25,61; 89-r$ 2,01; 90-r$ 294,11; 92-r$ 
7,19; 95-r$ 257,21; 100-r$ 60,80; 105-r$ 21,16; 108-r$ 31,35; 109-r$ 
12,88; 113-r$ 22,30; 130-r$ 26,74; 141-r$ 16,02; 150-r$ 33,15; 151-
r$ 127,70; 153-r$ 6,76; 154-r$ 33,70; 159-r$ 32,02; 163-r$ 126,63; 
168-r$ 14,67; 170-r$ 10,42; 176-r$ 105,24; 177-r$ 9,74; 179-r$ 17,76. 
Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, cnpj 16.647.278/0001-95, 
com Valor Unitário: item-Valor Unitário: 5-r$ 17,95; 6-r$ 36,00; 13-r$ 
9,85; 14-r$ 100,00; 17-r$ 94,00; 19-r$ 94,00; 21-r$ 3.750,00; 22-r$ 
34,00; 23-r$ 34,00; 24-r$ 2,90; 25-r$ 2,30; 26-r$ 4,50; 29-r$ 10,80; 
31-r$ 47,70; 33-r$ 82,80; 34-r$ 82,80; 35-r$ 82,80; 36-r$ 82,80; 37-
r$ 82,80; 38-r$ 82,80; 39-r$ 82,80; 40-r$ 82,80; 42-r$ 13,50; 43-
r$ 33,65; 44-r$ 19,80; 47-r$ 30,50; 51-r$ 13,00; 52-r$ 13,00; 54-
r$ 17,50; 58-r$ 15,00; 80-r$ 2,48; 82-r$ 50,35; 84-r$ 9,90; 96-r$ 
5,00; 97-r$ 5,00; 98-r$ 2,30; 99-r$ 2,30; 125-r$ 11,00; 126-r$ 11,00; 
128-r$ 11,00; 131-r$ 335,00; 135-r$ 16,00; 140-r$ 62,00; 152-r$ 
30,50; 155-r$ 3,00; 165-r$ 33,00; 167-r$ 14,00; 171-r$ 5,80; 181-
r$ 447,00; 182-r$ 414,00; 183-r$ 492,70; 184-r$ 495,00. Polymedh 
Eireli, cnpj  63.848.345/0001-10, com Valor Unitário: item-Valor Unitário: 
1-r$ 3,73; 2-r$ 16,65; 3-r$ 16,65; 4-r$ 16,65; 7-r$ 37,51; 8-r$ 40,15; 
9-r$ 14,56; 11-r$ 72,40; 18-r$ 99,74; 20-r$ 2,06; 30-r$ 11,82; 46-r$ 
14,47; 48-r$ 6,04; 56-r$ 4,38; 60-r$ 30,35; 61-r$ 30,35; 63-r$ 30,35; 
64-r$ 30,35; 65-r$ 30,35; 66-r$ 30,35; 67-r$ 30,35; 68-r$ 30,35; 69-
r$ 30,35; 70-r$ 30,35; 79-r$ 13,60; 85-r$ 23,33; 86-r$ 33,18; 93-r$ 
10,91; 94-r$ 10,91; 127-r$ 9,98; 142-r$ 31,47. Vigência: 12(dose) Me-
ses, contados a Partir da data de Sua assinatura. Em 07/10/2022. laise 
Martins leal - Pregoeira.

Protocolo: 867813



56  diário oficial Nº 35.162 Terça-feira, 25 DE OUTUBRO DE 2022

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNicViPal de caPitÃo PoÇo
eXtratos de coNtratos 

decorreNtes do PreGÃo nº 032/2021- PMcP - PP - srP, conforme 
saldo da ata de registro de Preço nº 032/2021. objeto dos contratos: 
contratação de Empresa Especializada Para Execução de Manutençao das 
Escolas Municipais do Municipio de capitão Poço. contrato nº 2022211001. 
contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: r c c diniz 
Eireli; cNPJ nº 08.307.534/0001-77. Valor global r$ 4.466.467,35(quatro 
milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e 
sete reais e trinta e cinco centavos) Vigência21/10/2022 à 21/10/2023.
decorreNte do PreGÃo Nº 025/2021-PMcP-PP-srP, conforme 
saldo da ata de registro de Preço nº 150902/2021. objeto dos contra-
tos: contratação de Empresa Especializada Para a Prestaçao de Serviços 
de Confecção E Impressao de Materiais Gráficos Para Atender A Neces-
sidades da Prefeitura, Secretarias E fundos Municipais do Municípios de 
capitão Poço/ Pa. contrato nº 2021160906. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Capitão Poço. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 
35.644.124/0001-94. Valor global r$ 68.880,00 (sessenta e oito mil e 
oitocentos e oitenta reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. contra-
to nº 2021160907. contratante: fundo Municipal de assistencia Social. 
Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-94. Va-
lor global r$ 20.525,00 (vinte mil e quinhentos e vinte e cinco reais). 
Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. contrato nº 20211609086. contra-
tante: Fundo Municipal de Saude Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, 
cNPJ Nº 35.644.124/0001-94. Valor global r$ 47.169,80 (quarenta e 
sete mil e cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. contrato nº 2021160909. contratante: fundo 
Municipal de Capitão Poço. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ 
Nº 35.644.124/0001-94. Valor global r$: 209.352,50 (duzentos e nove 
mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. contrato nº 2021160910. contratante: fun-
deb. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-94. 
Valor global 209.352,50 (duzentos e nove mil e trezentos e cinquenta e 
dois reais e cinquenta centavos).  Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022.
decorreNte do PreGÃo Nº 025/2021-PMcP-PP-srP, conforme 
saldo da ata de registro de Preço nº 150903/2021. objeto dos contra-
tos: contratação de Empresa Especializada Para a Prestaçao de Serviços 
de Confecção e Impressao de Materiais Gráficos Para Atender a Neces-
sidades da Prefeitura, Secretarias E fundos Municipais do Município de 
capitão Poço/ Pa. contrato nº 2021160911. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de capitão Poço contratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ 
Nº 10.621.184/0001-60. Valor global r$ 34.950,00(trinta e quatro mil e 
novecentos e cinquenta reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. con-
trato nº 2021160912. contratante: fundo Municipal de assistencia Social. 
contratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. 
Valor global r$ 6.995,00 (seis mil e novecentos e noventa e cinco reais). 
Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. contrato nº 2021160913. contra-
tante: fundo Municipal de Saude contratado: G.f. Mesquita de oliveira 
- Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global r$ 43.870,50(quarenta 
e três mil e oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. contrato nº 2021160914. contratante: fundo 
Municipal de Educaçao.  contratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ 
Nº 10.621.184/0001-60. Valor global r$: 91.305,75 (noventa e um mil e 
trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos). Vigência 16/09/2021 à 
16/09/2022. contrato nº 2021160915. contratante: fundeb contratado: 
G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global 
96.205,75 (noventa e seis mil e duzentos e cinco reais e setenta e cinco 
centavos).  Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022.

Protocolo: 867814

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPal de castaNHal
aViso de licitaÇÃo 

PreGÃo eletrÔNico srP Nº 091/2022/FMs
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de material técnico 
hospitalar, destinado a suprir as necessidades da rede municipal de saúde 
de castanhal/Pa, no período de 12 (doze) meses. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e 
etapa de lances no dia 08/11/2022, às 09:00 horas). o edital estará dis-
ponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licita-
coes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregao-
eletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice 
da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 867815

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPal de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de licitaÇÃo  

toMada de PreÇo Nº 005/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria 
Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do 
araguaia - Pa, torna público que fará realizar no dia 09 do mês de Novem-
bro de 2022 às 08:30 horas na sala de reunião da comissão Permanente 
de licitação - cPl, situada à av. couto Magalhães, nº 2476, centro, nes-
ta cidade, licitação na modalidade Tomada de preço, tipo MENor PrEÇo 
GloBal, por regime de execução - EMPrEiTada Por PrEÇoS UNiTárioS, 
visando coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para adEQUaÇÃo 
do PrEdio da aNTiGa EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNdaMENTal 
frEi Gil dE Vila NoVa Para a 15° UNidadE rEGioNal dE EdUcaÇÃo 
No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, em conformidade com 
planilhas e projetos em anexo e convenio SEdUc Nº 037/2022. o edital 
deverá ser retirado junto à comissão Permanente de licitação das 08:00 
as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicao-
doaraguaia.pa.gov.br. conceição do araguaia-Pa, 24 de outubro de 2022. 
Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da comissão Perma-
nente de licitação.

Protocolo: 867816

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

aViso de HoMoloGaÇÃo
PreGÃo eletrÔNico Nº 014/2022 - PMc

No dia 06 de outubro de 2022 foi homologado o resultado, do Pro-
cesso licitatório Nº 027/2022-PMc, na modalidade - PrEGÃo ElE-
TrÔNico Nº 014/2022 - PMc, cujo objeto é: a presente licitação tem por 
objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo 
tipo Veículo tipo passeio, 0 (zero) Km, através do convênio n° 001/2022/
iTErPa e Processo no 2022/580016, para atender a demanda da Secreta-
ria Municipal de finanças / departamento fundiário, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Vencedora: P 
G aGUiar ViEira. cNPJ N° 27.967.465/0001-72, com valor total de r$ 
93.000,00. cUrUÇá-Pa, 13 de outubro de 2022.

JeFFersoN Ferreira de MiraNda
Prefeito Municipal

eXtrato coNtrato
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPal de cUrUÇÁ/Pa 

cNPJ: 11.674.805/0001-37. de outro lado, aS P G aGUiar ViEira. cNPJ 
N° 27.967.465/0001-72, com valor total de r$ 93.000,00.
Objeto: a presente licitação tem por objeto contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de veículo tipo Veículo tipo passeio, 0 (zero) Km, 
através do convênio n° 001/2022/iTErPa e Processo no 2022/580016, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de finanças / departa-
mento fundiário, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas neste instrumento, secretarias e departamentos, oriundo do Pregão 
Eletrônico 014/2022 - PMc, prazo de entrega 30 (trinta) dias.

Protocolo: 867818

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPal de Floresta  do araGUaia
retiFicaÇÃo de edital 

toMada de PreÇos Nº 004/2022 
Objeto: contratação de empresa especializada para construção de Micro 
Sistema de abastecimento de água na Vila Tabuleiro, Zona rural do Muni-
cípio de floresta do araguaia, conforme convênio nº 0101/2016/fUNaSa, 
Plataforma Mais Brasil nº 831110/2016. No edital em epígrafe. circulado 
no d.o.U seção 3 pág. 255, doE/Pa pág. 128 e diário do Pará pág. 
B10 em 20/10/2022. oNde se lÊ: Preâmbulo). data de abertura: 07 
de novembro de 2022. 1.2) os envelopes contendo documentação E Pro-
postas deverão Ser apresentados até o dia 07/11/2022 (...). lÊia-se: 
Preâmbulo). data de abertura: 08 de novembro de 2022. 1.2)os envelopes 
contendo documentação e Propostas deverão Ser apresentados até o dia 
08/11/2022 (...). ficam mantidas as demais disposições do Edital. Mojorri 
c. s. a. santiago - Prefeita.

Protocolo: 867819
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
coNcorrÊNcia Nº cP 01/2022-PMGP, HoMoloGado 

Objeto: contratação de empresa para execução de prolongamento da av. 
Tancredo Neves no município de Goianésia do Pará - Pa, conforme convê-
nio nº 233/2022, processo nº 2021/792462 firmado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e Prefeitura 
Municipal de Goianésia do Pará, contratante: Prefeitura Municipal de Goia-
nésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220484, 
contratada: G. r. froTa EirEli, cNPJ: 15.376.197/0001-35, valor de r$ 
11.814.032,10. data de assinatura: 23/09/2022. Francisco david leite 
rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 867821

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPal de iGaraPé-Miri/Pa
aViso de sUsPeNsÃo de licitaÇÃo

PreGÃo eletrÔNico Nº 028/2022 - srP - PMi
Pregão eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, 
por item; objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de ma-
terial elétrico para iluminação pública, para atender a prefeitura municipal de 
igarapé-Miri e suas Secretarias, nº 028/2022, com a abertura prevista para o 
dia 25/10/2022, às 09:00h, decide SUSPENdEr o certame, em virtude de Pe-
dido de impugnação do Edital por licitante. objetiva a análise e reformulação 
do Edital. Tão logo, atendido, nova data será marcada e comunicada por meio 
de publicação na imprensa Oficial e no portal de compras públicas. luziara 
do socorro cunha cota-Pregoeira Municipal.

Protocolo: 867822

PreFeitUra MUNiciPal de iGaraPé-Miri/Pa
eXtrato de coNtrato

origem: Pregão eletrônico srP nº 013/2022; objeto registro de pre-
ço para futura e eventual contratação de empresa para locação e monta-
gem de estrutura de som, palco, iluminação, sonorização e estruturas com-
plementares na finalidade de atender as demandas da secretaria municipal 
de educação e secretaria municipal de cultura, esporte e lazer.
contrato administrativo Nº 013.1/2022-SrP-SEcUlT.
contratada EMPrESa J. l. l. MiraNda, (06.010.049/0001-01), Valor Glo-
bal r$ 422.076,00. Vigência: 21/10/2022 até 31/12/2022. contratante 
Secretário Municipal de cultural, desporto e lazer, ordenador: JosiVal 
Moraes QUaresMa.

JosiVal Moraes QUaresMa
Secretário Municipal de cultural, desporto e lazer

Protocolo: 867823

PreFeitUra MUNiciPal de iGaraPé-Miri/Pa
eXtrato de reGistros de PreÇos

Parte: PreFeitUra MUNiciPal de de iGaraPé-Miri
oriGeM: PreGÃo eletrÔNico srP Nº 008/2022

Objeto: registro de Preço para eventual contratação de Empresa para 
locação de Veículos e Voadeiras (lancha), para atender a Prefeitura Muni-
cipal de igarapé Miri e  Secretarias.
Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura.
data da assinatura:20 de outubro de 2022.
Empresas/cNPJ/itens: l doS S PaNToJa-ME, cNPJ n° 23.177.289/0001-
14, iTENS: 06)-r$600,00; 08)-r$450,00; 09)-r$ 330,00; 010)- 997,00.  
Empresa rT MUlTi SErViÇoS EirEli, cNPJ n° 23.188.924/0001-69, 
iTEM: 07)-r$200,00. roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal.

Protocolo: 867824

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

aViso toMada de PreÇo Nº 2/2022-00012 - tP
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenha-
ria, objetivando a recuperação de 12,99 km de estradas vicinais, de acesso 
ao projeto de assentamento itabocal, convênio nº026/2022-iNcra. Em 
conformidade com o projeto básico, planilha orçamentaria, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo. abertura: 14/11/2022. Às 09:00h. 
integra dos editais e informações disponíveis na PMMr, Sala da cPl sito no 
complexo administrativo, 998, Bairro Santo antônio. - Mãe do rio/Pa, de 
segunda à quinta-feira, no horário de 07h30min as 13h30min. E no site: 
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br.

Joao Victor da silva castro-Presidente da comissão de licitação
Protocolo: 867825

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

retiFicaÇÃo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 517/2022-FMs/PMM

Na publicação n° 35.156 do dia 20/10/2022 na página n° 129, Pro-
cesso adMiNistratiVo N° 19.969/2022-PMM, atuando na modalida-
de de ToMada dE PrEÇoS Nº 050/2021-cEl/SEVoP/PMM. objeto do con-
trato: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços 
de construção do depósito sob lavanderia do hmm - hospital municipal de 
marabá, localizado na folha 17, quadra especial, núcleo nova marabá: Gal-
Vao E SilVESTrE ENGENHaria lTda ME inscrita no cNPJ - cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas sob N° 28.926.233/0001-39 Valor: r$ 343.005,57 
(TrEZENToS, QUarENTa, TrÊS Mil, ciNco rEaiS E ciNQUENTa E SETE 
cENTaVoS). dotações orçamentarias: 061201.10.302.0012.1.014 - infra-
estrutura Mac; Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações. 
daTa da aSSiNaTUra 19 de outubro de 2022. MoNica BorcHarT Nico-
laU - Secretária Municipal de Saúde - iNTEriNa de Marabá /Pa. 
onde se lê: ToMada dE PrEÇoS Nº 050/2021-cEl/SEVoP/PMM. 
leia - se: ToMada dE PrEÇoS Nº 050/2022-cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 867826

aViso de licitaÇÃo
PreGÃo eletrÔNico Nº 077/2022-cel/seVoP/PMM 

Processo N° 20.940/2022-PMM, Tipo Menor Preço Por item, Modo 
de disputa aberto/fechado. data da Sessão: 09/Nov/2022 - 09h00min 
(horário de Brasília). objeto: aQUiSiÇÃo dE  01 (UM) VEÍcUlo do TiPo 
caMiNHoNETE PicK-UP fEcHada 4X4, Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
oPEracioNaiS do GrUPaMENTo oPEraÇÕES coM cÃES (caNil), da 
GUarda MUNiciPal dE MaraBá/Pa ViNcUlada a SEcrETaria MUNi-
ciPal dE SEGUraNÇa iNSTiTUcioNal. Íntegra do Edital no site www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 928243, Portal da Transparência 
da PMM/licitações ou Mural de licitações do TcM/Pa. informações: Sala da 
cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 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. adalberto cordeiro raymundo - 
Pregoeiro.

Protocolo: 867827

aViso de licitaÇÃo
PreGÃo eletrÔNico Nº 084/2022-cel/seVoP/PMM 

Processo N° 28.991/2022-PMM, Tipo Menor Preço Por item, Modo de 
disputa aberto/fechado. data da Sessão: /Nov/2022 - 09h00min (horário 
de Brasília). objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTor dE PNEU E rETroEScaVa-
dEira Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra - SEa-
Gri. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
925213, Portal da Transparência da PMM/licitações ou Mural de licitações 
do TcM/Pa. informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 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. 
Higo duarte Nogueira - Pregoeiro.

Protocolo: 867828

coNtrato adMiNistratiVo Nº 519/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.856/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão Eletrônico (SrP) Nº 087/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insu-
mos (fita de glicemia, lancetas, seringas ultra fine, agulha para canetas de 
insulina ultra fine) destinados à coordenação de doenças crônicas da secre-
taria municipal de saúde de Marabá/Pará. Empresa: K. S. EQUiPaMENToS 
HoSPiTalarES EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 33.546.315/0001-98. 
Valor: r$ 4.375,00 (Quatro Mil trezentos e setenta e cinco reais). do-
tações orçamentárias: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. 
daTa da aSSiNaTUra 24 de outubro de 2022. MoNica BorcHart Ni-
colaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 867830

eXtrato ao coNtrato Nº 517/2022/seasP 
Processo administrativo nº 20.407/2022/PMM, autuado na modali-
dade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 090/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços nº 409/2022-cPl. objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dEScarTáVEiS, liMPEZa E EPi’S para atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários - 
SEaSPac e os demais projetos e programas vinculados a secretaria Empre-
sa: ESSE cHEMical - diSTriBUidora dE ProdUToS dE liMPEZa lTda, 
cNPJ/Mf sob o Nº 42.458.725/0001-78; Valor r$ 19.574,50 (dezenove 
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), assinatura 
21/10/2022 Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretaria 
Municipal de assistência social, Proteção e assuntos comunitários.

eXtrato ao coNtrato Nº 532/2022/seasP 
Processo administrativo nº 20.750/2022-PMM, autuado na moda-
lidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 089/2022-cPl/PMM, que gerou a ata 
de registro de Preços nº 440/2022-cPl. objeto: aquisição de Materiais 
de Higiene Pessoal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
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de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários - SEaSPac e os 
demais projetos e programas vinculados a esta secretaria, Empresa: fBJ 
coMErcio dE GENEroS aliMENTicioS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
25.178.512/000-73; Valor r$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta re-
ais), assinatura 21/10/2022 Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia Oliveira 
lima, secretaria Municipal de assistência social, Proteção e assun-
tos comunitários.

eXtrato ao coNtrato Nº 533/2022/seasP 
Processo administrativo nº 20.750/2022-PMM, autuado na moda-
lidade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 089/2022-cPl/PMM, que gerou a ata 
de registro de Preços nº 440/2022-cPl. objeto: aquisição de Materiais 
de Higiene Pessoal, para atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários - SEaSPac 
e os demais projetos e programas vinculados a esta secretaria, Empre-
sa: PraX - diSTriBUidora & SErVicoS EirEli, inscrita no cNPJ sob 
nº 36.761.673/0001-01; Valor em r$ 2.409,00 (dois mil, quatrocentos 
e nove reais), assinatura 21/10/2022 Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia 
oliveira lima, secretaria Municipal de assistência social, Proteção 
e assuntos comunitários.

eXtrato ao coNtrato Nº 534/2022/seasP 
Processo administrativo nº 20.750/2022-PMM, autuado na modali-
dade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 089/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços nº 440/2022-cPl. objeto: aquisição de Materiais de 
Higiene Pessoal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
assistência Social, Proteção e assuntos comunitários - SEaSPac e os de-
mais projetos e programas vinculados a esta secretaria, Empresa: Karla 
KaroliNE foNTES MENESES, inscrita no cNPJ sob nº 37.937.325/0001-
05; Valor r$ 10.932,20 (dez mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte 
centavos), assinatura 21/10/2022 Vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia Oli-
veira lima, secretaria Municipal de assistência social, Proteção e 
assuntos comunitários.

Protocolo: 867831

eXtrato ao coNtrato Nº 535/2022/sMsi 
Processo N° 16.859/2021-PMM, coNcorrÊNcia (SrP) Nº 012/2021-
cEl/SEVoP/PMM, ata de registro de Preços nº 077/2021-cEl/SEVoP/PMM. 
objeto: fornecimento - implantação - instalação - revitalização do con-
junto de Sinalização Viária (vertical - horizontal - semafórica e dispositivos 
auxiliares), e obras civis complementares nas vias (urbanas e rurais) lo-
calizadas geograficamente no Município de Marabá - PARÁ Empresa: BEL 
caSa coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, cNPJ Nº 05.783.082/0001-
01; Valor em r$ 838.397,95 (oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e 
noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), assinatura 20/10/2022 
Vigência: 31/10/2022. Jair Barata Guimarães, secretário Municipal 
de segurança institucional.

Protocolo: 867832

eXtrato de HoMoloGaÇÃo
PreGÃo eletrÔNico nº 093-2022-cPl/PMM 

Processo licitatório nº 21.820/2022-PMM. objeto: aQUiSiÇÃo dE 1 
(UM) caSTraMÓVEl Para o cENTro dE coNTrolE ZooNoSES, E aQUi-
SiÇÃo dE 3 (TrÊS) VEÍcUloS dE PaSSEio Para aS UNidadES BáSicaS 
dE SaÚdE (ENfErMEira ZEZiNHa, HiroSHi MaTSUda E laraNJEiraS). 
UaSG: 927495 onde sagrou vencedora a empresa: aliaNÇa coMErcio E 
SErViÇoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 36.634.511/0001-02, vencedora 
do item: 02 perfazendo o valor total de r$ 234.000,00 (duzentos e trinta 
e quatro mil reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 24/10/2022 
- Monica Borchart Nicolau - secretaria Municipal de saúde - sMs - 
Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 867833

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPal de ParaUaPeBas

edital de citaÇÃo de eX-serVidor
o Presidente da comissão de Processo de sindicância, designada 
pela Portaria nº 2226 de 05 de setembro de 2022, do ilmo. Sr. Secretário 
Municipal de Educação, publicada em 13 de setembro de 2022, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 228, da lei Muni-
cipal nº 4.231/02 – Estatuto dos Servidores Públicos, ciTa pelo presente 
Edital o Senhor luciano Tavares reis, Ex-Engenheiro civil da Secretaria 
Municipal de obras, para no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publi-
cação deste, comparecer na sala da comissão de Processo de Sindicância, 
Localizado a Rua Araguaia, 161, Bairro Da Paz, a fim de prestar Esclareci-
mento dos atos e fatos nos autos do referido Processo.

Parauapebas-Pa, 04 de outubro de 2022.
Noemea rodrigues da rocha

Presidente
Protocolo: 867725

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoloGaÇÃo
PreGÃo eletrÔNico Nº 0014/2022  

rePUBlicaÇÃo
oBJeto: aquisição de 18.900,93, litros de combustível, do tipo óleo diesel 
S-10, atendendo ao convênio nº 175/2022, firmado entre o Governo do 
Estado/SETraN e Município. adJUdicado para: comércio e Transporte de 
combustíveis aldeia do Valle lTda-EPP - cNPJ/Mf 07.562.640/0001-40, o 
item 01, do processo licitatório 0014/2022-rEPUBlicaÇÃo. HoMoloGar 
o resultado do processo licitatório nº 0014/2022-rEPUBlicaÇÃo, item 01, 
para: comércio e Transporte de combustíveis aldeia do Valle lTda-EPP. 
Valor total de Valor Total: r$ 140.811,93.

Protocolo: 867834

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPal de 
saNta Maria do ParÁ/Pa

aViso de licitaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna Público a 
abertura do Pregão eletrônico nº 037/2022, Para registro de Preço 
Para futura e eventual aquisição de Pneus e câmaras, Para veículos auto-
motivos leves e Pesados,objetivando atender as necessidades da Prefeitu-
ra Municipal,Secretarias e fundos Municipais de Santa Maria do Pará/Pa.a 
Sessão Pública Terá início no08 de novembro de 2022 Por Meio do endereço 
eletrônico Https://www.gov.br/compras/pt-br Uasg: 980531, Às 09:00hs. 
Edital e anexos: https://www.gov.br/compras/pt-br Uasg: 980531, Portal 
Tcm/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, Horário 
08:00hs Às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da 
silva - Pregoeiro Municipal.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPécie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20210076.  contratante: fun-
do Municipal de Saude, cNPJ 11.481.192/0001-11. contratado: consul-
torio Biomedico de Patologia clinica ltda, cnpj nº05.093.208/0001-16. 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de Serviços 
de exames médicos e clínicos especializados Por razões fundamentais, 
exclusivas e excepcionais Para Suprir de forma imediata Às necessidades 
da Secretaria municipal de Saúde do Municipio do Santa Maria do Pará/
Pa. o Presente Termo aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigên-
cia do contrato até 03 de outubro de 2022, nos Termo do art. 65,i, ‘a’ 
c/c art. 57, $ 1º, i, da lei federal nº 8.666/93.Vigência:03/01/2022 a 
03/10/2022. data de assinatura: 27/12/2021.

esPécie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20220002. contratante: fun-
do 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 ne-
cessidades 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 assinatura: 30/06/2022.

Protocolo: 867836

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPal de 
sÃo FéliX do XiNGU - Pa

aViso de licitaÇÃo
PreGÃo eletrÔNico 074/2022 - srP

reGistro de PreÇo Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o for-
NEciMENTo dE rEfEiÇoES ProNTaS, aTENdENdo a dEMaNda daS SE-
crETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMcUlT, SEMfi, SEMfaZ, SEMoB, 
SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl. abertura: 09/11/2022 às 09 h30m. 
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edital: departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: 
avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. 
e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br/18/.

Joao cleBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 867837

PreFeitUra MUNiciPal de sÃo FéliX do XiNGU - Pa
aViso de licitaÇÃo

PreGÃo eletrÔNico 075/2022 - srP
reGistro de PreÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo do SErViÇo dE 
HoSPEdaGEM, Para aTENdEr a dEMaNda daS SEcrETariaS: SEMa-
GoV, SEMaPlaN, SEMcUlT, SEMfi, SEMfaZ, SEMoB, SEMaGri, SEMTUr, 
SEMEl E SEMUrB. abertura: 10/11/2022 às 09 h30m. EdiTal: depar-
tamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de 
março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.
pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cleBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 867838

PreFeitUra MUNiciPal de sÃo FéliX do XiNGU - Pa
aViso de licitaÇÃo

PreGÃo eletrÔNico 076/2022 - srP
reGistro de PreÇos Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo MEcaNica dE MoTociclETaS, coM 
rEPoSiÇÃo dE PEÇaS, PNEUS E acESSÓrioS, Para aTENdEr a dEMaN-
da daS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMfaZ, SEMcUlT, 
SEMoB, SEMaGri, SEMUrB, SEMTUr E SEMEl. abertura: 11/11/2022 às 
09 h30m. EdiTal: departamento de licitações na sede da Prefeitura no 
Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m 
às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/18/.

Joao cleBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 867839

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPal de sÃo Geraldo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

toMada de PreÇos Nº. 2/2022-003  
PraZo de ViGÊNcia 24.10.2022 a 13.06.2023

oBJeto: contratação de empresa para execução de drenagem e obra de arte, 
zona rural, Município de São Geraldo do araguaia. dotação orçamentaria: 
1.057. Prefeitura Mul. de São Geraldo do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-
22, contratada: a f liMa EirEli, cNPJ: 32.859.255/0001-09. cT N. 
20220301, valor: 798.414,96. São Geraldo do araguaia - Pa, 24 de outubro 
de 2022, ordenador (a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 867840

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do aViso de disPeNsa licitaÇÃo 7/2022-030FMe, 
circUlado No ioePa, Nº 35.156, Página 119, coluna 01, em 19 de 
OUTUBRO de 2022, retifica-se, onde se lê: “SUPErMErcado SErVilar 
dE TUcUMa lTda - ME, com o valor total de r$ 22.709,00(Vinte e dois 
Mil, Setecentos e Nove reais), d fErrEira & cia lTda ME, com o valor 
total de r$ 14.420,00(Quatorze Mil, Quatrocentos e Vinte reais), Giro 
coMErcio VarEJiSTa dE aliMENToS lTda, com o valor total de r$ 
62.916,00(Sessenta e dois Mil, Novecentos e dezesseis reais) ”passa a se 
lê: “SUPErMErcado SErVilar dE TUcUMa lTda - ME, com o valor total 
de r$ 22.709,00(Vinte e dois Mil, Setecentos e Nove reais), d fErrEira & 
cia lTda ME, com o valor total de r$ 14.420,00(Quatorze Mil, Quatrocen-
tos e Vinte reais), Giro coMErcio VarEJiSTa dE aliMENToS lTda., com 
o valor total de r$ 64.672,00(Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta 
e dois reais).” Tucumã-Pá, 24 de outubro de 2022. Joel José correa 
PriMo - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 867842

aViso de licitaÇÃo
PreGÃo eletrÔNico srP Nº 9/2022-074PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TU-
cUMÃ, 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 ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-074PMT, tipo menor preço por iTEM, 
cujo EVENTUal E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE BaNdEiraS ofi-
ciaiS E acESSÓrioS dESTiNadoS a aTENdEr aS dEMaNdaS da PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legis-
lação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está dispo-
nível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs 
às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no 
site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcU-
MÃ - Pa, 24 de outubro de 2022. NadiellY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 867843

.

.

ParticUlares
.

Wa traNsPortes eireli 
cNPJ 42.012.811/0001-52 

Torna público que requer em 19/10/2022, junto a Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação 
(lo), para atividade de Transporte de rodoviário de Minérios/coque, sob o 
número de processo nº 31999/2022.

Protocolo: 867844

erNaNi MaldaNer 
Torna público que recebeu da SEMaS, lar  nº 14014/2022 com validade 
até 17/10/2027, aUTEf nº 274166/2022 com validade até 17/10/2024, 
respectivamente, para Plano de Manejo florestal Sustentado na fazenda 
lote 46 setor a, no Município de Prainha/Pa.

Protocolo: 867845

.

.

eMPresarial
.

alUNos coNclUiNtes do eNsiNo Médio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MaSTEr sob o ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 
iNScriÇÃo do inep N° 15168735. alUNos coNclUiNtes.
1.adailToN JoSÉ caMarGo 2.adEMilSoN da SilVa ViEira 3.alcioNE 
alVES da SilVa 4.alESSaNdro SHiro doi 5.aNdErSoN da foNSEca 
GoMES 6.aNdrESSa GraÇa SaNToS 7.aNToNio carloS BoNiSSoN 
MENdES JUNior 8.aNTÔNio carloS cUrTiNaZ ValE 9.BrENo SaN-
cHES doS SaNToS 10.BrUNa MorEira doS SaNToS 11.caMila BraGa 
BarBoSa 12.daVid MarTiNS dE oliVEira 13.dEBora BaTiSTa coHEN 
14.dEBora SaNTaNa lEiTE 15.dEYVid liMa dE BriTo 16.dioGo Jar-
diM da SilVa 17.dJJali SaNToS frEirE 18.driElY SaNToS MENEZES 
19.EdEr HENriQUE dE MoraES 20.EdSoN alVES 21.EdUarda MarVila 
Vidal 22.EdUardo BoNaTTo 23.EdUardo MacHado lEÃo 24.EdVaN 
SilVa dE oliVEira 25.EliaNE SilVa alEiXo alVES 26.EliSEU aNTÔNio 
MaNcUZo 27.EliSVaNia rodriGUES dE frEiTaS 28.Eric aUGUSTo SaN-
ToS SilVa 29.flaVia Sá MoTTa ViEira MarTiNS 30.GaBriEl MorEira 
da SilVa SaNToS dE araGÃo 31.GaBriEl roSSiN 32.GaBriEla BrEN-
da SaNTaNa SoarES 33.GilVaNdra ValladarES da rocHa 34.GUi-
lHErME BENEdiTo BoNaTo doS SaNToS 35.GUSTaVo alMEida SoUZa 
36.GUSTaVo VElTEN cHaVES 37.idEVaN fUZETi 38.JaNaÍNa SilVa dE 
oliVEira 39.JaNE criSTiNa carNEiro doS SaNToS 40.JaNETE liMa 
da ViSiTaÇÃo 41.JESSica caroliNE dE liMa oNoHara 42.JEYNEffEr 
coSTa doS SaNToS alNocH 43.JoÃo PaUlo SoUZa PiNHo 44.JoÃo 
PEdro BriTo E diaS 45.JoNaS SilVa da roSa 46.JoNilSoN Garcia 
dE SoUSa 47.JorGE roBErTo fErNaNdES 48.JoSÉ fáBio GriGorio 
doS SaNToS 49.laiZ dE oliVEira BESSa 50.lEoNardo YUri da coSTa 
cErQUEira 51.lÍVia MaToS dE oliVEira 52.lUaNE carValHal SaN-
ToS da SilVa 53.lUcaS SilVEira BriGNol 54.lUcaS SiMÃo lUQUETTi 
55.lUiZ aMErico dE SoUZa 56.lUiZ BrUNo coElHo SaNToS 57.MaNo-
El fErrEira NETTo 58.MarcElo caBral dE SoUZa 59.Marcia coSTa 
da SilVa 60.MarcoS aNToNio BraGa alVES 61.Maria ESTEla SilVa 
dE SoUZa 62.Maria fErNaNda SaMPaio alVES 63.MaYara BarroS 
TarGiNo 64.MaYNara BEViláQUa BaTiSTa 65.MoiSES BrUNo da SilVa 
66.MÔNica SilVa rocHa 67.NaTacHa coNdE rUSSo PEliZari 68.NEi-
Va TErESiNHa GHESla 69.PaUliaNE BaTiSTa ViaNa da SilVa 70.PaUlo 
SErGio da SilVa 71.PEdro HENriQUE oliVEira GodoY 72.PoliaNa 
criSTiNa doS SaNToS SiQUEira 73.rafaEl PErEira roSSi 74.rafa-
Ela aParEcida MorEira oliVEira HErEdia 75.raiMUNdo caETaNo 
doS SaNToS 76.raQUEl PirKEr 77.rENaN riBEiro foNTES 78.ricar-
do da SilVa oliVEira 79.roBErSoN alVES liMa 80.roBErTa riBEiro 
da coSTa da SilVa 81.SaBriNa Mara PErEira GoMES 82.SHirlEY dE 
SoUZa BENTo daMacENo 83.TaiNara frEirE loPES 84.TaiS oliVEira 
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da SilVa VEloSo 85.THaÍS TaTiara filETi lUdUVirGE 86.THárSiS aN-
drÉ SoUZa da Hora 87.THiaGo aMaro da foNSEca 88.THiaGo doS 
SaNToS oliVEira 89.ValdiNEi da SilVa SaNToS 90.ValQUiria ViEira 
NETo ZorZETTo 91.VaNdEr da SilVa GoMES 92.VaNdEr lUiZ dE car-
ValHo dE SoUZa 93.VaNdErlEi BrEcHEr 94.VaNESSa fErrEira doS 
SaNToS 95.VicTor dE oliVEira KirScHNE 96.VilMar frEiTaS car-
doSo 97.WilliaM BENTo da SilVa 98.rafaEl aParEcido fErrEira 
99.MarcElo SaNToS liMa 100.cáTia criSTiNa riBErio doS SaNToS 
101.MarilUcia dE JESUS SilVa rEiS 102.roNaldo diaS JUNior.

Protocolo: 867846

a liliaNi Materiais de coNstrUÇÕes ltda 
Torna público que requereu à SEMMa a licença de operação - lo, até 
2027, que autorizará a atividade de comércio de materiais de construção 
em geral, localizada na rUa: Vinte e três de janeiro, 15, bairro célio Miran-
da, cEP 68.625-210, Paragominas estado do Pará.

Protocolo: 867847

liceNÇa de oPeraÇÃo
a empresa raFael riBeiro da silVa - Me

Nome fantasia sÃo JorGe Ferro e aÇo 
inscrita no cNPJ: 15.343.867/0001-17

Situada na rua Jânio Quadros, s/nº, quadra 10, lote 05 e 07, Bairro Es-
planada, Município de Parauapebas - Pa, torna público que recebeu junto 
a SEMaS - SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBi-
lidadE do Pará, a licENÇa dE oPEraÇÃo de Nº 13702/2022 do Pro-
cESSo nº2022/000001468, para a atividade de PorTadora dE SUBS-
TÂNciaS E ProdUToS PEriGoSoS.
Parauapebas - Pa 19 de outubro de 2022.

Protocolo: 867848

Vale s.a.
a Vale s.a., cNPJ 33.592.510/0075-90, torna público que celebrou, 
em 30 de setembro de 2022, junto ao instituto de desenvolvimento flo-
restal e da Biodiversidade do Estado do Pará - idEflor-Bio, Termo de 
compromisso de compensação ambiental - Tcca Nº 04/2022, objetivan-
do o cumprimento de 20% (vinte por cento) do valor da compensação 
ambiental, decorrente do processo de licenciamento ambiental sob o nº 
11263/2016 do empreendimento da ValE S.a. (onça Puma), no município 
de Ourilândia do Norte, no Estado do Pará, conforme definido em Ata da 
19ª reunião ordinária da cca, ocorrida em 15 de junho de 2022 e no Pa-
recer da PGE nº 000389/2022.

Protocolo: 867849

“MoYsés scaraMUssa 
cPF n° 478.833.757-68 

Proprietário da FaZeNda saNta BÁrBara 
localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu 
a SEMMa a renovação da lar nº 002/2018, para o desenvolvimento de 
atividade criaÇÃo dE BoViNoS”.

Protocolo: 867850

aViso de HoMoloGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Aviso de Homologação e Adjudicação; Modalidade: PREGÃO PRESEN-
cial Nº 003/2022 cMa. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa(S) ES-
PEcialiZada(S) Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrE-
VENTiVa E corrETiVa dE VEÍcUloS, coM forNEciMENTo dE PEÇaS 
GENUÍNaS, oriGiNaiS E/oU SiMilarES E dE MaTEriaiS NEcESSárioS 
ao PErfEiTo fUNcioNaMENTo doS VEÍcUloS dESTiNadoS ÀS NEcES-
SidadES da cÂMara MUNiciPal dE aNaPU, coNforME ESPEcifica-
ÇÕES coNTidaS No TErMo dE rEfErÊNcia. Vencedora do certame: S 
a MarTiNS lTda-ME inscrita no cNPJ: 44.339.007/0001-08, com o valor 
total de r$ 730.679,90 (setecentos e trinta mil seiscentos e setenta e 
nove reais e noventa centavos).. Homologo a licitação na forma da lei nº 
8.666/93 WHaNdeiloN de carValHo saNtos - Vereador/Presi-
dente. anapu/Pa, 24 de outubro de 2022.

MeirilaNe de oliViera costa
Pregoeira

Protocolo: 867851

cÂMara MUNiciPal de saliNÓPolis
eXtrato de terMo aditiVo 

a câmara Municipal de salinópolis, por intermédio do seu presiden-
te, torna público o Extrato do Termo aditivo por meio dessa publicação, 
referente ao PrEGÃo PrESENcial Nº 002/2021-cMS. objeto: aquisição 
de Gêneros alimentícios, Materiais de Higiene e limpeza e copa, cozinha 
e Descartáveis, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal 
de Salinópolis. Empresa: W Nunes ribeiro, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.821.907/0001-60. Primeiro Termo aditivo acréscimo de Quantidade e 
Prazo de Vigência do contrato nº 2021112601-cMS. altera se o valor de r$ 
22.263,55 (vente e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e 
cinco centavos), passando o contrato a ter o valor total de r$ 111.846,05 
(cento e onze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), 
nos termos do art. 65 e 57, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 25/10 a 
30/12/2022. eron de carvalho teixeira Presidente da câmara.

Protocolo: 867852
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