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eXecUtiVo
.

..

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, inciso iii e X, da constituição Estadual; e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida 
nos autos da ação ordinária, Processo nº. 0806295-62.2019.8.14.0301, 
ajuizada por roNildo alMEida PiNHEiro e outros;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2020/587535,
r E S o l V E:
art.1º Nomear, na condição sub judice, de acordo com o art. 34, § 1º, 
da constituição Estadual, combinado com o art. 6º, inciso i, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, os candidatos relacionados neste decreto 
para exercerem, em virtude de aprovação em concurso público, o cargo 
de Policial Penal, com lotação na Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária (SEaP).
CARGO: POLICIAL PENAL
reGiÃo: MetroPoLitaNa – MascULiNo
ricardo JÚNior oEiraS da SilVa
CARGO: POLICIAL PENAL
reGiÃo: GUaMÁ – MascULiNo
lEocY doS SaNToS araÚJo
CARGO: POLICIAL PENAL
reGiÃo: caraJÁs – MascULiNo 
JUdiMar da SilVa SaNToS
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual; e 
considerando o disposto no art. 64 da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 
de 1985, no art. 9º da lei Estadual nº 8.388, de 22 de setembro de 2016, 
e no art. 9º, da lei Estadual 8.230, de 13 de julho de 2015, e no art. 3º 
inciso iii, do decreto Estadual nº 1.337, de 17 de julho de 2015; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/43790,
d E c r E T a:
art. 1º. fica promovido, por ato de bravura, à graduação de 3º SarGENTo PM, 
o Policial Militar cB PM rG 36419 JoÃo BaTiSTa coNcEiÇÃo SilVa filHo.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 13 de outubro de 2021.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará; e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de 
Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - 
PMPa, aprovado pelo decreto Estadual nº 2.400/1982;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/1289839;
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado, os 
Policiais Militares abaixo nominados:
2° SGT PM rG 23997 JoSÉ roBErTo da SilVa lEiTE
2° SGT PM rG 24249 Marcio aNToNio GoNÇalVES MEirElES
2° SGT PM rG 22859 KlÉBSoN ModESTo carValHo
3° SGT PM rG 34592 diEGo WilSoN corrÊa fErrEira
3° SGT PM rG 37039 MaYcoN da SilVa coSTa
3° SGT PM rG 32880 lUciaNo PErEira dE oliVEira TaVarES
cB PM rG 39593 THiaGo alBErTo da coSTa SilVa
cB PM rG 37661 GENilToN da SilVa ValE
cB PM rG 38954 allaN carloS SaldaNHa da coSTa
cB PM rG 39601 Tácio MaTHEUS dE carValHo BriTo
cB PM rG 39922 lEoNardo corrEa coSTa
Sd PM rG 41278 MarcElo alBErTo raYol da SilVa
Sd PM rG 41931 WilliaMS dE SoUZa loPES
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado; e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, da lei Estadual n° 5.251, de 
31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/1289839;
r E S o l V E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual a caP QoPM rG 37966 iNGrid criSTiNa 
caMPoS do NaSciMENTo, encontrava-se à disposição da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e defesa Social (SEGUP).
art. 2° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará a 
caP QoPM rG 37966 iNGrid criSTiNa caMPoS do NaSciMENTo, por 
haver cessado o motivo de sua permanência na Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social (SEGUP). 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição do Estado do 
Pará, e 
considerando o disposto no art. 88, § 1º, inciso i c/c o art. 90, ambos da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1289839;
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado, os 
policiais militares abaixo relacionados:
cEl QoPM rG 27014 fáBio alEX corrÊa Barra
MaJ QoPM rG 33475 SaMir do NaSciMENTo HEJaiJ
caP QoPM rG 37966 iNGrid criSTiNa caMPoS do NaSciMENTo
1° TEN QoPM rG 38235 aMaNda PriScila NoGUEira MElo
2° TEN QoPM rG 42869 BrUNo fErrEira MaZZÉ
2° TEN QoPM rG 35316 SUZaNNE SaNToS dE SoUSa
art. 2º agregar os policiais militares abaixo relacionados, em razão de 
terem passado à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado:
cEl QoPM rG 27014 fáBio alEX corrÊa Barra
MaJ QoPM rG 33475 SaMir do NaSciMENTo HEJaiJ
caP QoPM rG 37966 iNGrid criSTiNa caMPoS do NaSciMENTo
1° TEN QoPM rG 38235 aMaNda PriScila NoGUEira MElo
2° TEN QoPM rG 42869 BrUNo fErrEira MaZZÉ
2° TEN QoPM rG 35316 SUZaNNE SaNToS dE SoUSa
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de outubro de 2022.  
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará; e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual n° 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/1249277;
r E S o l V E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual os Policiais Militares abaixo relacionados 
se encontravam à disposição da Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária (SEaP):
cEl QoPM rG 27037 JaNdErSoN PaiXÃo dE SoUZa
cEl QoPM rG 27319 MarcUS ViNÍciUS oEiraS forMiGoSa
TEN cEl QoPM rG 31141 PriScila do NaSciMENTo ViaNa 
art. 2° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, 
os Policiais Militares abaixo relacionados, por ter cessado o motivo que 
se encontravam à disposição da Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária (SEaP):
cEl QoPM rG 27037 JaNdErSoN PaiXÃo dE SoUZa
cEl QoPM rG 27319 MarcUS ViNÍciUS oEiraS forMiGoSa
TEN cEl QoPM rG 31141 PriScila do NaSciMENTo ViaNa 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 4 de outubro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição do Estado, e 
considerando o disposto no art. 88, § 1º, inciso i, da lei Estadual nº 5.251, 
de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1249277;
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará (dETraN/Pa) o cEl QoPM rG 27319 MarcUS ViNÍciUS oEiraS 
forMiGoSa. 
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art. 2º fica agregado o cEl QoPM rG 27319 MarcUS ViNÍciUS oEiraS 
forMiGoSa, em razão de ter passado à disposição do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará (dETraN/Pa).
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 4 de outubro de 2022.  
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/1191545;
d E c r E T a:
art. 1° fica renovada a convocação, pelo período de 2 (dois) anos, dos 
Policiais Militares da reserva remunerada, a seguir nominados, de acordo 
com o artigo 78, §2º da lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 
2021:
SUB TEN PM rr clidENor MaNoEl MoNTEiro do NaSciMENTo
2° SGT PM rr JoSÉ da cUNHa SaNToS
2° SGT PM rr MoiSÉS MoTa dE SoUZa
art. 2° Este decreto entra em vigor em 20 de novembro de 2022.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/1191632;
d E c r E T a:
art. 1° fica renovada a convocação, pelo período de 2 (dois) anos, dos 
Policiais Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo 
com o artigo 78, §2º da lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 
2021:
SUB TEN PM rr rG 13051 JoSÉ aNTÔNio dE aZEVEdo PiNTo
1° SGT PM rr rG 16347 JoSÉ HolaNdo PiNTo riBEiro
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, 
c/c o disposto no art. 24, da lei complementar n° 053, de 7 de fevereiro 
de 2006, e 
considerando os termos do Processo nº 2022/1335939,
r E S o l V E:
art. 1º Nomear o cEl QoPM rG 12774 KlEVErToN aNTUNES firMiNo 
GoMES, para exercer o cargo de assessor Técnico, código GEP-daS-012.5, 
com lotação na Polícia Militar do Pará;
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, 
c/c o disposto no art. 24, da lei complementar n° 053, de 7 de fevereiro 
de 2006, e 
considerando os termos do Processo nº 2022/1335987,
r E S o l V E:
art. 1º Nomear o cEl QoPM rG 26302 WaldEr BraGa dE carValHo, 
para exercer o cargo de assessor Técnico, código GEP-daS-012.5, com 
lotação na Polícia Militar do Pará;
art. 2º Este decreto entra em vigor, na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar VEra lÚcia alVES dE oliVEira, Secretária de Estado de 
comunicação, a viajar para Sharm El Sheikh/EGiTo, no período de 5 à 
23 de novembro de 2022, a fim de participar da “Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 27”, devendo responder pelo 
expediente do Órgão no período acima citado, aliNNE KEllEN MoNTEiro 
PaSSoS, Secretária adjunta de comunicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar PUYr doS SaNToS TEMBÉ, Gerente de Proteção dos direitos dos 
Povos indígenas da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos - 
SEJUdH, a viajar para SHarM El SHEiK - EGiTo, no período de 14 à 18 
novembro de 2022, a fim de participar da 27ª Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças climáticas – coP-27.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar JUliaNNE Maria alVES MoUTiNHo MarTa, lUiZ EdiNElSoN 
cardoSo e MaXiMira dE araÚJo coSTa, servidores da Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajarem para Sharm El 
Sheikh/Egito, no período de 10 a 20 de novembro de 2022, sem ônus para 
o Estado, a fim de participarem da Conferência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas 2022 – COP 27.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar os servidores da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade (SEMaS), abaixo relacionados, a viajarem para Sharm 
El Sheikh/Egito, a fim de participarem da Conferência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climáticas 2022 – COP 27:

serVidor PerÍodo de ViaGeM
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida 05 a 22 de novembro de 2022

rodolPHo ZaHlUTH BaSToS 05 de novembro a 01 de dezembro de 2022
raUl ProTáZio roMÃo 05 a 18 de novembro de 2022

WENdEll aNdradE dE oliVEira 06 a 20 de novembro de 2022
caMilla PENNa dE MiraNda fiGUEirEdo 06 a 20 de novembro de 2022

SElMa SolaNGE MoNTEiro SaNToS 10 a 20 de novembro de 2022

Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.
HEldEr BarBalHo

Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS, Secretário 
adjunto de Gestão administrativa e daNiEl MEdEiroS do lado 
foNToUra, coordenador de contratos e convênios da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, a viajarem para Kansas Maryland-EUa, no 
período de 29 de outubro a 4 de novembro de 2022, a fim de participarem 
da “Conferência Internacional Planetree Outono 2022 sobre os Cuidados 
Centrados na Pessoa”.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de oUtUBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2022/1364219,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 
de julho de 2011, arY Haroldo carValHo caValcaNTE do cargo em 
comissão de Gerente regional, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
agência de defesa agropecuária do Estado do Pará – adEPará.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE oUTUBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 869169
..

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 1.437/2022 - crG, de 26 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº.  2022/1372791.
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rESolVE:
TraNSfErir o gozo de férias, da servidora MiriaN rocHa KaHWaGE, 
ocupante do cargo de assessor Especial ii, id. funcional nº. 54193936/1, 
lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública, concedido através da Por-
taria nº. 1.370/2022-crG, de 04/10/2022, publicada no doE Nº. 35142, 
de 05/10/2022, para o período de 16/11/2022 a 15/12/2022, por neces-
sidade de serviço.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 869052

Portaria Nº. 1.246/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1364328, 
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para São Paulo/SP, no dia 
26 de outubro de 2022, a fim de participar do Evento de lançamento do 
documento “100 primeiros dias de governo: propostas para uma agenda 
integrada das amazônias”.  rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.247/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1369572,
r E S o l V E:
autorizar ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM, Secretário de Estado de 
Justiça e direitos Humanos, a viajar para fortaleza/cE, nos dias 9 a 11 
de novembro de 2022, a fim de participar do Congresso Brasileiro de 
ouvidores/ombudsma. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.248/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1289581,
r E S o l V E:
tornar sem efeito a Portaria nº 1.208/2022-ccG de 17 de outubro de 
2022, publicada no diário Oficial nº 35.153, de 18 de outubro de 2022, que 
autorizou JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para o rio de Janeiro/rJ , no dia 
25 de outubro de 2022, a fim de participar do Workshop “Onde estamos e 
para onde vamos: construindo uma agenda estratégica de implementação 
do código florestal”, organizado pela Climate Policy Initiative/Pontífica 
Universidade católica do rio de Janeiro – cPi/PUc-rio. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.249/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1343127,
r E S o l V E:
i. exonerar HErBErT rENaN SilVa dE SoUZa do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.4, com lotação na Polícia civil, a contar de 
19 de outubro de 2022.
ii. nomear oTTo HENriQUE diaS WirTZ para exercer o cargo em comissão 
de assessor, código GEP-daS-012.4, com lotação na Polícia civil, a contar 
de 19 de outubro de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.250/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1366241,
r E S o l V E:
i. exonerar rEJaNE Maria oliVEira da SilVa do cargo em comissão de 
chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-daS-011.1, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 25 de agosto de 2022.
ii. nomear lUaNa dE NaZarÉ cardoSo dE HolaNda BEZErra para 
exercer o cargo em chefe de cartório de delegacia de Polícia, código GEP-
daS-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 25 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado.

Portaria Nº. 1.251/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1364089,
r E S o l V E:
nomear dHEMiSSoN doS SaNToS SoUSa para exercer o cargo em 
comissão de coordenador de Unidade de atendimento à População, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração, a contar de 24 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.252/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear alESSaNdro caMPoS SaMPaio para exercer o cargo em comissão 
de assessor, código GEP-daS-011.5, com lotação na Vice-Governadoria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.253/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1361376,
r E S o l V E:
exonerar THaiS caValcaNTE rEZENdE do cargo em comissão de assessor 
de comunicação i, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de comunicação, a contar de 20 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.254/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
i. exonerar KEllY dE liMa MoraES do cargo em comissão de assistente 
de centro de Saúde código GEP-daS-012.1, com lotação na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, a contar de 1º de novembro de 2022.
ii. nomear Erica JoHNSToN MElo para exercer o cargo em comissão 
de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 1º de novembro 
de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.255/2022-ccG de 26 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1373968,
r E S o l V E:
i. exonerar carloS aUGUSTo SoUZa da coSTa do cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica.
ii. nomear alaN da SilVa PErEira para exercer o cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.438/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1368035, de 25 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 23 a 24/10/2022. 
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servidor objetivo 
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ ( uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1439/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1363601, de 24 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no período dia 24/10/2022. 

servidora objetivo 
JoSE diVaN SaNToS da PENHa, cPf 121.136.972-20, matrícula 

funcional nº 19658/ 1, ocupante do cargo de auxiliar de atividades 
agropecuárias, lotado na diretoria de Gestão de logística. 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de outubro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1.440/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1377395, de 26 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 26 a 27/10/2022. 

servidor objetivo 
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ ( uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE oUTUBro dE 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1.441/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1367559, de 25 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de TailÂNdia/Pa, no período de 25 a 27/10/2022. 

colaborador objetivo 
faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15, matrícula 
funcional nº 54189550/4, assessor de cerimonial, lotado na 

diretoria do cerimonial. 

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de outubro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.442/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 

coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356458, de 21 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ-Miri/Pa, no dia 22/10/2022. 

servidor objetivo 
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 

172.903.922-72, matrícula funcional nº 5952612/1, 
ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 

diretoria de Gestão de logística. 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de outubro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1.443/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1363572, de 24 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ-Miri/Pa, no período de 24 a 25/10/2022. 

servidor objetivo 
raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa, cPf 

172.903.922-72, matrícula funcional nº 5952612/1, 
ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 

diretoria de Gestão de logística. 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de outubro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1444/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1367649, de 25 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MaraBa/Pa, no período de 25 a 27/10/2022. 

servidor objetivo 
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, matricula 
funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial. 

assessorar agenda do Governo do Estado, no 
referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a  servidora acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de outubro de  2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1446/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1367605, de 25 de outubro de 2022; 
coNSidEraNdo ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 25 a 27/10/2022. 

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula funcional 
n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, lotado na 

diretoria do cerimonial 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de outubro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 
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Portaria Nº 1447/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1367530 de 25 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de TailÂNdia/Pa, no período de 25 a 27/10/2022. 

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

na diretoria de Gestão de logística. 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de outubro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Protocolo: 869166

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato da Portaria Nº 053/2022 – Fc/cMG, 
de 25 de oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 026/2022 – cMG;
Empresa: NorTE TUriSMo lTda EPP;
cNPJ: nº 05.570.254/0001-69;
fiscalização: WENdEll MaTHEUS dUTra liMa, Mf nº 4219891/3 e da-
NiEllE SiQUEira da SilVa MarGalHo, Mf: nº57232389/1, para atuarem 
como fiscal e suplente do respectivo Contrato Administrativo.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 868647

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 026/2022– cMG.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
inscrita sob
o cNPJ de nº: 07.313.542/0001-63;
contratada: NorTE TUriSMo lTda EPP, cNPJ: 05.570.254/0001-69;
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 023/2021-SEPlad/Pa;
objeto: a contratação de empresa para prestação de serviço de agencia-
mento de viagens.
Valor Global: r$ 1.741.618,02 (um milhão setecentos e quarenta e um mil 
seiscentos e
dezoito reais e dois centavos).
dotação orçamentária: atividade 8315 – apoio logístico para atuação Go-
vernamental; 8912 – capacitação de agentes Públicos; Natureza da des-
pesa – Passagens e despesas com locomoção / Passagens aéreas para 
o País; – Passagens e despesas com locomoção / Passagens aéreas para 
o Exterior; 33.90.33.15 – Passagens e despesas com locomoção / Pas-
sagens fluviais para o País; 33.90.33.18 – Passagens e despesas com 
locomoção / Passagens Terrestres para o País; funcional Programática 
04.122.1297.8315 / 04.128.1508.8912; fonte do recurso 0101000000 
e/ou 0301000000 (recursos ordinários); 0101006359 e/ou 0301006359 
(recursos ordinários / Passagem aérea).
data da assinatura: 26/10/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior- cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 868644

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 1240/2022 – di/cMG,
 de 26 de oUtUBro de  2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: igarapé Miri/Pa; Perío-
do: 24 a 25/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pou-
sada); Servidores/Mf: caP QoPM ismael da Silva Barros, 54184962/3; 3° 
SGT PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, 57199690/2; 3° SGT PM Diego Gio-
vani Barbosa do Nascimento, 57223624/4; cB PM rosenildo Gonçalves al-
ves, 57227675/2; Sd PM Kenny Souza carvalho, 06402259/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 869126

eXtrato de Portaria Nº 1241/2022 – di/cMG, 
de 26 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: rio de Janeiro/rJ; 
Período: 18 a 20/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, 
57199724/3; 3° SGT PM carlos alberto de Sousa Silva, 57222004/2. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 869129
eXtrato de Portaria Nº 1242/2022 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: São Paulo/SP; Perí-
odo: 19 a 23/10/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidor/Mf: 1° TEN QoPM Victor lincoln da cunha Barros, 
4220541/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 869132
eXtrato de Portaria Nº 1243/2022 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: São Paulo/SP; Período: 
19 a 21/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 1,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: MaJ QoPM richard Batista da costa, 57199495/2; 2° 
TEN QoPM lúcio allan romano de Melo, 57218012/3. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 869135
eXtrato de Portaria Nº 1244/2022 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: rio de Janeiro/rJ; 
Período: 19 a 20/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); 
Servidor/Mf: MaJ QoPM Heitor lobato Marques, 57198332/3. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 869139
eXtrato de Portaria Nº 1245/2022 – di/cMG, 

de 26de oUtUBro 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Marabá/Pa; Perí-
odo: 25 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 
(pousada); Servidores/Mf: 2° TEN QoPM lúcio allan romano de Melo, 
57218012/3; 2° SGT PM Jorge luiz de Souza cuimar, 5694558; 3° SGT PM 
Max Andresson Texeira Gouveia, 57222517/2; CB PM Jefferson Batista de 
almeida, 04219621/2; Sd BM luiz felipe oliveira Brescovit, 5932551/2. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 869140
eXtrato de Portaria Nº 1246/2022 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tailandia/Pa; Perí-
odo: 25 a 26/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM carlos Eduardo Memória de Sousa, 
57173389/3; 2° SGT PM Giovani ferreira de Souza, 5696712/5; 3° SGT 
PM Erick Enrico coelho da Silva, 57221799/4; cB PM diogo da Silva lopes, 
57232499/2; Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, 6402067/2. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 869142
eXtrato de Portaria Nº 1230/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: capitão Poço/Pa; Pe-
ríodo: 21 a 22/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, 
57199724/3; 3° SGT PM antônio renard de oliveira Moraes, 54195393; 
cB PM alécio fábio cunha Silva, 4218819/2. Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 868575
eXtrato de Portaria Nº 1231/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: capitão Poço/Pa; Pe-
ríodo: 21 a 22/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM adriano rogério dantas Monteiro, 
54192566/2; 3° SGT PM Marcos alexandre Martins Pires, 54194761/2; 
cB PM fabricio luiz Matos Boução, 57222016/2; cB PM Jhemerson cos-
ta Santos, 4219693/3; cB PM danylo christian Gonçalves da conceição, 
4218905/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 868576
eXtrato de Portaria Nº 1232/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Peixe Boi/Pa; Período: 
21 a 22/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM frederico Silva das Mercês, 5902298/3; 
2° SGT PM francisco de lima cordeiro, 5386659/3; 3° SGT PM antônio 
carlos Pereira cereja, 57198760/2; cB PM raimundo Hélio Pereira de 
lima, 57232600/2; Sd PM danilo Pantoja Magalhães, 6402551/2. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 868577
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eXtrato de Portaria Nº 1233/2022 – di/cMG, 
de 25 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: capanema/Pa; Pe-
ríodo: 21 a 22/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM igor alessandro leal farah, 
4220563/2; 3° SGT PM osvaldo lima de araujo Júnior, 57199496/2; 3° 
SGT PM Wanderson alexandrino Viana, 57222073/2; cB PM carlos rei-
nanderson Portal furtado, 4219591/3; Sd PM Pedro Henrique costa Gon-
çalves, 6402067/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 868579
eXtrato de Portaria Nº 1234/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro de  2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Tailandia/Pa; Período: 24 a 26/10/2022; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: 2° SGT PM r/r 
célio Negrão Gomes, 5018951/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior;

Protocolo: 868580
eXtrato de Portaria Nº 1235/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Marabá/Pa; Período: 
23 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousa-
da); Servidores/Mf: Sd PM Nelson William ribeiro fontenele, 6401975/3; 
Sd PM Marcelo alberto rayol da Silva, 6401348/2. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 868582
eXtrato de Portaria Nº 1236/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Tailandia/Pa; Período: 
24 a 26/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pou-
sada); Servidores/Mf: 3° SGT PM antonio donato cereja de Brito Junior, 
54194230/4; cB PM allan carlos Saldanha da costa, 4218893/1. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 868584
eXtrato de Portaria Nº 1237/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: igarapé Miri/Pa; 
Período: 23 a 25/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidores/Mf: 2° SGT BM artur Verônico ribeiro filho, 
5598427/3; cB PM José Maria da Silva Júnior, 4219260/3; cB PM Thiago 
alberto da costa Silva, 4220184/1. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 868585
eXtrato de Portaria Nº 1238/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: capanema/Pa e Peixe 
Boi/Pa; Período: 21 a 23/10/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimenta-
ção) e 2,0 (pousada); Servidores/Mf: 3° SGT PM Elias fernando Malheiros 
da costa Júnior, 57199916/2; cB PM raimundo Nonato Mendes Pimenta, 
57222938/2; cB PM leonardo Nunes Gomes, 4220190/2. Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 868588
eXtrato de Portaria Nº 1239/2022 – di/cMG, 

de 25 de oUtUBro de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Marabá/Pa; Período: 23 a 27/10/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidor/Mf: SUB TEN PM r/r 
carlos Henrique oliveira alcântara, 3402690/3. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 868589

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022- NL/cMG

a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, 
comunica nova data que promoverá licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MeNor PreÇo GLoBaL, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza, visando o atendimento 
das necessidades de abastecimento e consumo das Residências Oficias 
do Governo do Estado, subordinadas à casa Militar da Governadoria do 
Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as 
especificações e condições contidas no Termo de Referência.
data da abertura: 10/11/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.
pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
oSMar ViEira da costa JÚNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 869165

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 543/2022-PGe.G., 26 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
EXclUir, da Portaria nº 516/2022-PGE.G., de 17.10.2022, as férias re-
ferente ao período aquisitivo 2021/2022, do Procurador do Estado, João 
olegário Palácios, identidade funcional nº 57223907/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 868597
Portaria coNJUNta Nº 6/2022-seFa/PGe 

BeLéM, 17 de oUtUBro de 2022.
o Procurador-Geral do Estado e o Secretário de Estado da fazenda, no uso 
das suas atribuições legais, e
considerando, a necessidade de elaboração de minuta de instrução norma-
tiva visando regulamentar a lei Estadual n° 9.260, de 15 de abril de 2021, 
e o decreto estadual n° 1.795, de 16 de agosto de 2021, que dispõem 
sobre a transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da 
fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, nas hipóteses 
que especifica,
r E S o l V E:
art. 1º. constituir comissão temática para estudo e proposição normati-
va, composta pelos seguintes servidores do Estado, sob a presidência do 
primeiro:
– THiaGo VaScoNcElloS JESUS, Procurador do Estado, identidade fun-
cional nº 5930965/1 (Procuradoria-Geral do Estado);
– alaN da coSTa aZEVEdo, fiscal de receitas Estaduais, identidade fun-
cional nº 05914714/1 (Secretaria de Estado da fazenda);
– EMaNUEl MESSiaS dE SoUSa, fiscal de receitas Estaduais, identidade 
funcional nº 06027154/1 (Secretaria de Estado da fazenda);
– ENorÊ corrEa MoNTEiro, Procurador do Estado, identidade funcional 
nº 57228877/2 (Procuradoria-Geral do Estado/SEfa);
– liliaN MENdES HaBEr, Procuradora do Estado, identidade funcional nº 
5859280/1 (Procuradoria-Geral do Estado);
– rodriGo BaÍa NoGUEira, Procurador do Estado, identidade funcional 
nº 5903084/2 (Procuradoria-Geral do Estado); e
– roSEli dE aSSUNÇÃo NaVES, auditora fiscal de receitas Estaduais, 
identidade funcional nº 05570395/1 (Secretaria de Estado da fazenda).
art. 2º. a comissão terá duração de 30 (trinta) dias úteis, podendo ser 
prorrogada.
art. 3º. a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, 
em atendimento ao decreto estadual nº 955, de 12 agosto de 2020.
dê-se ciência, publique-se e compra-se.
aNa caroliNa loBo GlÜcK PaÚl
Procuradora-Geral do Estado, em exercício
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 868663

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 547/2022-PGe.G., de 26 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das Suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, o Procurador do Estado Gabriel Perez rodrigues, id. funcio-
nal nº 5914177/2, para responder pelo cargo de Procurador assessor, por 
motivo de férias da titular, izabela linhares Sauma castelo Branco, id. 
funcional nº 5930952/1, no período de 16.11 a 01.12.2022.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 868881
Portaria Nº 546/2022-PGe.G., de 26 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das Suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, o Procurador do Estado Gabriel Perez rodrigues, id. funcio-
nal nº 5914177/2, para responder pelo Procurador assessor, por motivo 
de férias da titular, amanda carneiro raymundo Bentes, id. funcional nº 
54194016/3, no período de 31.10 a 11.11.2022.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 868882
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do ESTado, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29 e a empresa EdiTora fÓrUM lTda, 
pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf nº 41.769.803/0001-92.
oBJETo: aquisição do módulo Biblioteca digital fórum livros da Platafor-
ma fórum de conhecimento Jurídico composta por: Biblioteca digital fó-
rum de Direito, Biblioteca Digital Fórum de Livros – 10ª Série 2022/2023, 
Biblioteca Digital Fórum Del Rey de Livros – 6ª Série e Coleção Digital 
fórum Jacoby de direito Público.
Valor: r$ 163.880,00 (cento e sessenta e três mil oitocentos e oitenta reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade de produção, comercia-
lização e distribuição de produtos.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: UG 25103, funcional Programática: 
25101.03.092.1508.8893, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0140.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral 
do Estado.
foro: Belém - Estado do Pará.
Belém, 26 de outubro de 2022
 ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 868916

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de Inexi-
gibilidade de licitação nº 008/2022 para a aquisição do módulo Biblioteca 
digital fórum livros da Plataforma fórum de conhecimento Jurídico:
Valor: r$ 163.880,00 (cento e sessenta e três mil oitocentos e oitenta 
reais).
Belém (Pa). 26 de outubro de 2022
 ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 868920

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 542/2022-PGe.G. BeLéM, 25 de oUtUBro de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1356790;
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora Sueny Maria dos Santos imbiriba, auxiliar de ad-
ministração, identidade funcional nº 446530/2 e cPf nº 062.048.132-34, 
suprimento de fundos no valor de r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos re-
ais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:
25101.03.122.1297.8338 - 339030  - r$ 2.500,00
25101.03.122.1297.8338 - 339039  - r$ 600,00
25101.03.122.1297.8338 – 339033 – r$  400,00
o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 868565

.

.

Férias
.

Portaria Nº 544/2022-PGe.G., de 26 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (dez) dias de férias à Procuradora do Estado, robina dias 
Pimentel Viana identidade funcional nº 54188284/1, no período de 15.12 
a 29.12.2022, referente ao período aquisitivo 2019/2020, devendo res-
ponder pelo cargo de Procurador-chefe da Procuradoria consultiva, a Pro-
curadora do Estado, carla Nazaré Jorge Melém Souza, id. funcional nº 
5707544/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 868841

Portaria Nº 545/2022-PGe.G., de 25 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao Procurador do Estado, Gisleno 
augusto costa da cruz, identidade funcional nº 5902559/2, no período de 
16.12 a 30.12.2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 868609

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 015/2022.
o SEcrETário dE ESTado da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicU-
laÇÃo da cidadaNia – SEac, usando das atribuições legais, e nos ele-
mentos constantes nos autos do presente processo, com fundamentado 
no art. 24, inciso X, da lei federal nº 8.666/93, rESolVE autorizar a 
contratação por dispensa de licitação para a locação do imóvel situado na 
rodovia augusto Montenegro, Km 12, nº. 1288, Bairro Parque Verde, dis-
trito de Icoaraci, Belém/PA, CEP: 66.645-001, para fins não residenciais, 
que servirá para o funcionamento da diretoria Extraordinária do TerPaz 
itinerante desta Secretaria Estratégica de articulação da cidadnia-SEac, 
com o espaço adequado para estacionar as carretas e os cavalos mecâ-
nicos, com a empresa J P Pereira lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
30.481.526/0001-00 e NirE sob nº. 15101962226, estabelecida na av. 
Serzedelo corrêa nº. 100, loja: a, Edifício Miracy, Batista campos, Belém/
Pa, cEP: 66.033-265, doravante designado locador, neste ato represen-
tada pelo Sr. JorGE aNdrÉ PaNToJa PErEira HaGE, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador da cédula de identidade nº. 2719252 Pc/Pa, cPf/
Mf n.º 557.425.643-68, Valor: Mensal de r$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
doTaÇÃo orÇaMENTária. Unidade orçamentária: 760101; função: 08; 
Subfunção: 422; Programa: 1500; Projeto de atividade: 8818; Natureza 
da despesa: 33903910; fonte do recurso: 0101000000; ação: 280354; 
Plano interno: 1050008408c.
Em consequência, autorizo a formalização do contrato de locação com o loca-
dor acima identificado, e determino que seja dada a devida publicidade Legal.
daTa aSSiNaTUra: 25 de outubro de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 868930

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo – Nº 15/2022
Processo Nº 2022/748787 – seac/Pa.

ato: 15/2022.
data: 25/10/2022.
ordenador:
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 868932

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 11/2022-seac
o Secretário de Estado da Secretaria Estratégica de articulação da cidada-
nia, ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atribuições, e com base no 
Parecer Jurídico nº 336/2022-NUJUr/SEac e Termo de referência, cons-
tante nos autos do processo nº. 2022/1149039, fundamentado no art. 25, 
ii da lei 8.666/93 c/c art. 13, Vi da lei nº. 8.666/93, autorizo a contra-
tação direta por meio de inexigibilidade de licitação, para contratação de 
Serviços Especializados em treinamento e capacitação, para e aprimora-
mento de agentes Públicos desta Secretaria, através do Grupo orzil, (or-
Zil cUrSoS E EVENToS lTda) inscrita no cNPJ nº. 21.545.863/0001-14, 
no valor total de r$ 2.947,00 (dois mil, novecentos e quarenta e sete 
reais), com dotação orçamentária: Und. orçamentária: 760101; função: 
- 08; Sub-função: - 128; Programa: - 1508; Proj. atividade: - 8916; Na-
tureza despesa: - 339039; fonte recurso: - 0101000000; ação: - 275076; 
Plano interno: - 4120008916c.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 868757
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade - seac
o SEcrETário dE ESTado da SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições, e em cumprimen-
to às determinações contidas no art. 25, ii, da lei nº 8.666/93, raTifica 
a inexigibilidade de licitação e autorizo a contratação direta por meio de 
inexigibilidade de licitação, para contratação de Serviços Especializados 
em treinamento e capacitação, para e aprimoramento de agentes Públi-
cos desta Secretaria, através do Grupo orzil, (orZil cUrSoS E EVEN-
ToS lTda) inscrita no cNPJ nº. 21.545.863/0001-14, no valor total de 
r$ 2.947,00 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais), com dotação 
orçamentária: Und. orçamentária: 760101; função: - 08; Sub-função: 
- 128; Programa: - 1508; Proj. atividade: - 8916; Natureza despesa: - 
339039; fonte recurso: - 0101000000; ação: - 275076; Plano interno: 
- 4120008916c.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 868761

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

térMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0335-Gs/sePLad, 
de 25 de oUtUBro de 2.022.

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

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

Milena Teixeira Guimarães 54193624/2 assistente adminis-
trativo SEdUc 21/09/2022 2022/1184382

louise Millene couto Pinto 5901924/1 fonoaudiólogo SEdUc 16/09/2022 2022/1237429

Nathalie rodrigues coutinho 57195015/2 auxiliar operacional SEdUc 02/01/2022 2022/1343123

Yasmim Bitar de Sousa 5929256/2 assistente adminis-
trativo SEaP 31/10/2022 2022/1357040

dalila do Nascimento araujo 5936410/3 analista de Gestão 
Pública a SEPlad 01/11/2022 2022/1347918

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 25 de 
outubro de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 868605

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1010/2022-daF/sePLad, 
de 26 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° 2022/1342728,
rESolVE:
coNcEdEr a servidora GiSEllE caMPoS GoMES SalES oliVEira, id. 
funcional nº. 54186043/7, ocupante do cargo de assessor, lotada na coor-
denadoria do Patrimônio imobiliário, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 19 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023, referente ao 
triênio de 01.07.2012 a 30.06.2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869082

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1009/2022-daF/sePLad, 
de 26 de oUtUBro de 2022

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n°2022/1366114,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora roZENir JoaNa dE alENcar MEdEiroS, id. fun-
cional nº. 3468/1, ocupante do cargo de consultor Jurídico do Estado, 
para responder pela diretoria de desenvolvimento de Gestão, durante o 
impedimento legal da titular GaBriEla coUTEiro dUarTE, id. funcional 
nº. 5926863/4, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869074

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1008/2022-daF/sePLad, 
de 25 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 no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 
de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1365327, 24.10.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor iValdo rENaldo dE PaUla lEdo id. funcional nº 
5588308/3, ocupante do cargo de Secretário de Estado, lotado na Secreta-
ria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para itaituba/Pa, 
no dia 27.10.2022, para participar da inauguração da Estação cidadania 
no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 868602

.

.

Férias
.

Portaria Nº 1003/2022-daF/sePLad, 
de 25 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/979203 de 
03/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares à servidora 
JaNETE dE SoUZa fErNaNdES id. funcional nº 51855470/5, ocupante 
do cargo de assessor, lo tada no Gabinete/SEPlad, no período de 12 de 
dezembro de 2022 a 09 de janeiro de 2023, referente ao período aquisitivo 
de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 868566
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado 

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c - 206

editaL Nº 84/sePLad/PcPa, 26 de oUtUBro de 2022
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, e em cumprimento de decisão judicial, TorNaM PÚBlica a 
rEiNTEGraÇÃo na condição sub judice ao concurso Público no c-206, o 
candidato abaixo especificado, conforme as seguintes disposições:

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº

carloS GUilHErME SaNToS MacHado  4120034534 0803323-47.2022.814.0000

1º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém, 26 de outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado 

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c - 206

editaL Nº 85/2022-sePLad/PcPa, 26 de oUtUBro de 2022
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, TORNAM PÚBLICO o RESULTADO FINAL DA 1ª FASE do 
candidato na condição sub judice abaixo especificado do Concurso Público 
c-206, para provimento de vagas em cargos de nível superior da carreira de 
delegado de Polícia civil – dPc, aberto pelo Edital Nº 01/2020 – SEPlad/PcPa 
de 12 de novembro de 2020, conforme as seguintes disposições:

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Processo JUdiciaL Nº Nota

carloS GUilHErME SaNToS MacHado  4120034534 0803323-47.2022.814.0000 16.70
 
o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 26 de outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 869164
..

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 011/2022

HoMoLoGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
011/2022, na modalidade de licitação pelo pequeno valor, nos termos do 
decreto nº 10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na con-
tratação de Serviço de Manutenção Preventiva e corretiva de Telefonia fixa 
com fornecimento de Material e aquisição de aparelho Telefônico, tendo 
como vencedora a empresa:
 

 eMPresa cNPJ VaLor

lote
01
 

TElEcoM – SHoPPiNG da TElEfoNia lTda 05.147.711/0001-07 r$
13.460,00

Valor global Homologado de r$ 13.460,00 (treze mil, quatrocentos e ses-
senta reais) à Empresa TElEcoM – SHoPPiNG da TElEfoNia lTda, aten-
dendo ao interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 868898
Processo LicitatÓrio Nº 005/2020,

coNtrato: 067/2021 - ioe.
Pae: 2021/1000190

Exercício: 2022.
objeto: a renovação do contrato 067/2021
fundamentação legal: lei 8.666/93; 
Valor: r$ 33.345,00 (Trinta e três mil trezentos de quarenta e cinco reais) 
data de assinatura: 21/10/2022 
data da Vigência: 15/11/2022 a 14/11/2023.
fonte de recurso: 0261.000000 
Natureza da despesa: 3390.39 
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8233c
contratado: T.a.M. coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 
lTda-EPP.  (cNPJ n.º 29.044.927/0001-05).
Endereço: rua do fio, quadra a, bairro Novo Horizonte 2, cEP. 67200-000, 
Marituba, Pará 
E-mail: tamrefrigeracao.ltda@gmail.com
ordenador: aroldo carNEiro

Protocolo: 869163

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 163 de 26 de oUtUBro de 2022
dESiGNar, a servidora iVaNEidE cUNHa dE MElo, matrícula nº 
2009781/1, para responder pela coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
código GEP-daS-011.4, por ocasião das férias do titular, fraNK KarSoN 
XaBrEGaS loBaTo, matricula nº 5945694/1, no período de 01/11/2022 
a 30/11/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de novembro de 2022.
 BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 868663

.

.

errata
.

errata do eXtrato do 4º terMo aditiVo do coNtrato 
011/2020 PUBLicado No doe N. 35.079, dia 17/08/2022, 

ProtocoLo N.829475.
oNde se LÊ:
Justificativa: Contratação de Serviços Continuados de Apoio Administrativo.
Leia-se:
Justificativa: Contratação de Serviços Continuados de Apoio Administrativo 
e Prorrogação contratual.
vigência: 17.08.2022 a 17.08.2023.
ordenador: Bernardo albuquerque de almeida

Protocolo: 868679

.

.

coNtrato
.

disPeNsa: 002/2022
Processo: 2022/1009568

Valor: r$ 91.640,00
objeto: Prestação de Serviços de de débito automático.
fundamento legal: arT. 25 da lei nº 8.666/93.
Data da Ratificação: 13/09/2022
orÇaMENTo: Projeto atividade:8338-fonte:0261-Natureza de despesa: 33.90.39
coNTraTada: BaNco do BraSil S.a.
cNPJ: 00.000.000/0001-91
ENdErEÇo: av. Presidente Vargas n.º 248 – 3º andar, bairro campina, 
Telefone (91)3216.4775, cEP 66.010-900, Belém-Pa.
ordenador responsável: iriS aYrES dE aZaVEdo GaMa
coNTraTo: 007/2022
Valor Global Estimado: r$ 60.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de débito automático.
data de assinatura: 02/09/2023
Vigência: 02/09/2022 a 01/09/2023
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Termo de inexigibilidade n.º 002/2022
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: BaNco do BraSil S.a.
cNPJ: 00.000.000/4445-88
Endereço: av. Presidente Vargas n.º 248 – 3º andar, bairro campina, Tele-
fone (91)3216.4775, cEP 66.010-900, Belém-Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 868772
____________________________________________________

coNtrato: 128/2022
Processo:2022/1306529

cHaMada PÚBLica N.002/2022
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na árEa dE SaÚdE aoS SEGUradoS 
E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:27/10/2022
Vigência:27/10/2022 a 27/10/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor: 60.000,00
coNTraTado: caSado & coUTo SErViÇoS MÉdicoS lTda.
cNPJ: 46.024.577/0001-34
Endereço: rUa aracaJU S/N- Bairro: BElo HoriZoNTE
Município MaraBá/Pa, cEP:68.503-190
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
________________________________________________________

Protocolo: 868864
coNtrato: 010 /2021

Valor Estimado: r$ 91.640,00
oBJETo: Prestação de Serviços de fornecimento de água mineral natural.
Processo n.º 2022/1231523
Vigência: 26.10.2022 a 26.10.2023.
Pregão n.º 012/2020 - SEPlad
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: N r PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli
cNPJ Nº. 37.170.992/0001-05
Endereço: rua celestino rocha nº 210, Bairro: águas lindas, cEP 67.110-
470, ananindeua/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 868676
..

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 808/2022, de 25/10/2022.

onde se lê: forMaliZar a prorrogação
Leia-se: forMaliZar a concessão
(Publicada com incorreção no doe nº 35.164, de 26/10/2022).

Protocolo: 868677
errata de Portaria (ProtocoLo 868211)
N° da Portaria: 814/2022 de 25/10/2022.

onde se lê: PorTaria N° 814 dE 25 dE oUTUBro dE 2022
Leia-se: PorTaria N° 815 dE 25 dE oUTUBro dE 2022
(Publicada com incorreção no doe nº 35.164, de 26/10/2022).

Protocolo: 869059

diÁria
.

Portaria Nº 820 de 26 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo dE dESlocaMENTo SEM coNcESSÃo dE 
diáriaS à servidora alessandra Miranda de Macêdo Martins, matrícula n° 
57175740/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças/
chefe de Gabinete, lotada no Gabinete da Presidência, a viajar ao município 
de Marabá/PA, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022, a fim participar da 
cerimônia de inauguração do polo do iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 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 821 de 26 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo dE dESlocaMENTo SEM coNcESSÃo 
dE diáriaS ao servidor Edvaldo de almeida Pinto, matrícula n° 5946380/2, 
ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo regional de 
Marabá/Pa, a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 26/10/2022 
a 27/10/2022, a fim participar da cerimônia de inauguração do polo do 
iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 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 822 de 26 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo dE dESlocaMENTo SEM coNcES-
SÃo dE diáriaS ao servidor Marcelo Barbosa rodrigues, matrícula n° 
5905513/7, ocupante do cargo em comissão de coordenador de arreca-
dação e fiscalização, a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 
26/10/2022 a 27/10/2022, a fim participar da cerimônia de inauguração do 
polo do iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 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 823 de 26 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
 rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo dE dESlocaMENTo SEM coNcESSÃo 
dE diáriaS ao servidor ivaldo Baía rodrigues da Silva Júnior, matrícula 
n° 5945932/2, ocupante do cargo em comissão de coordenador de or-
çamento e finanças, a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 
26/10/2022 a 27/10/2022, a fim participar da cerimônia de inauguração 
do polo do iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 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 824 de 26 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
 rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo dE dESlocaMENTo SEM coNcES-
SÃo dE diáriaS ao servidor Gleidson dos Santos rodrigues, matrícula n° 
5946181/3, ocupante do cargo em comissão de coordenador do Núcleo 
de controle interno, a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 
26/10/2022 a 27/10/2022, a fim participar da cerimônia de inauguração 
do polo do iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 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 825 de 26 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
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coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo dE dESlocaMENTo SEM coNcES-
SÃo dE diáriaS à servidora Thanyele de Mesquita faria, matrícula n° 
5962960/1, ocupante do cargo em comissão de coordenadora de admi-
nistração e finanças, a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 
26/10/2022 a 27/10/2022, a fim participar da cerimônia de inauguração do 
polo do iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 869127

.

.

oUtras Matérias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 062/2022

Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProtocoLo iGePreV Processo tce iNteressado
1 2022/1187596 517895/2018 aNToNio carloS da SilVa loBo
2 2022/1187596 519347/2018 claUdioNor GoMES doS SaNToS
3 2022/1188477 523231/2018 VEra lUcia aMaral PiNoTTi
4 2022/1189355 509054/2019 iVoNildE lEÃo PErEira
5 2022/1189418 521837/2018 Maria do Socorro da SilVa SoarES
6 2022/1231346 533616/2019 Maria dE loUrdES do roSário fraNco
7 2022/1231409 534211/2019 NaTaNaEl SalUSTiaNo MarrocoS
8 2022/1231395 533671/2019 Maria dE fáTiMa coSTa caValVaNTE
9 2022/1231362 523598/2019 Maria daS GraÇaS alVarENGa dE frEiTaS
10 2022/1231441 507820/2019 ZENaidE fErrEira NUNES
11 2022/1231421 520432/2019 aNTÔNia Maria caValcaNTE MarQUES
12 2022/1262813 517335/2017 NilToN MElo da SilVa
13 2022/1263828 521382/2018 clÉia Socorro do NaSciMENTo rodriGUES
14 2022/1263977 503388/2012 oScariNa rodriGUES BriTo
15 2022/1263977 514144/2017 lUSiNETE SoUSa dE oliVEira
16 2022/1263977 514790/2017 dUlciNEa TEiXEira foNSEca MElo
17 2022/1263977 516503/2017 SilVia Maria fEio BaSToS
18 2022/1263977 517222/2017 Maria daS GraÇaS fariaS dE SoUSa
19 2022/1264279 517618/2015 riSoNilSoN carNEiro dE alMEida
20 2022/1267097 530093/2017 fáBio carNEiro GodiNHo
21 2022/1267235 513497/2018 Tairo GUSTaVo PErEira da Sila
22 2022/1267235 519369/2018 GEoVaNio SilVa SodrÉ
23 2022/1270038 510493/2017 riTa corrÊa PalHETa
24 2022/1270038 514789/2017 doriVal fErrEira MoraES
25 2022/1270038 517110/2017 raiMUNda ioNE PErEira GoBiTScH
26 2022/1270038 517823/2017 aNToNio loBaTo da coNcEiÇÃo
27 2022/1270090 513500/2018 roBErTo dE SoUSa SaNToS
28 2022/1270090 517818/2018 aUGUSTo carloS ViEira doS rEiS
29 2022/1270090 517829/2018 aNTÔNio cláUdio SaNTa BrÍGida do NaSciMENTo
30 2022/1270090 519370/2018 JoÃo KlEBEr cardoSo NoraT
31 2022/1270807 505312/2020 Maria carMEN rEiS do ESPÍriTo SaNTo
32 2022/1270807 505425/2020 PriaMor GoMES ProGÊNio
33 2022/1270807 507056/2020 SidNEY PiNHEiro PErEira
34 2022/1270807 507056/2020 EliSaBETH da foNSEca PErEira
35 2022/1270807 507056/2020 JHoNNY HENriQUE SErrÃo PErEira
36 2022/1270910 517567/2018 lUiZ carloS BarBoSa TaVarES

37 2022/1270910 517851/2018 Maria dE NaZarÉ GoNÇalVES loPES

38 2022/1270910 519416/2018 raiMUNdo alVES NolETo
39 2022/1271178 008532/2021 cEcÍlia Maria rolo SarraZiN
40 2022/1271178 522250/2018 riTa Maria dE SoUSa BarBoSa GoMES da SilVa
41 2022/1271488 513850/2018 Maria do carMo GUiMarÃES coNdE
42 2022/1271488 519609/2018 Maria SElMa MoNTEiro SilVa
43 2022/1271488 522590/2018 rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
44 2022/1271488 523242/2018 dENicE oliVEira da crUZ
45 2022/1274437 516467/2017 fraNciSco MilToN NoGUEira
46 2022/1274849 501410/2018 daNiEl TEiXEira MarTiNS
47 2022/1274937 513588/2018 idEl corrEa PraSErES
48 2022/1274937 517884/2018 alVaro JorGE doS SaNToS corrÊa
49 2022/1305488 516859/2018 JoSÉ lUiZ BraGa PErEira
50 2022/1305488 517556/2018 JoaN PaMPloNa MorEira

Belém, 14 de outubro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV.

Protocolo: 868754

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 235 de 26 de oUtUBro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013, e o Processo nº 1138899;
rESolVE:
i – dESiGNar, o servidor EVErToN MarcEl MEdEiroS BarBoSa, ma-
trícula nº 54185713/3, Secretário de coordenação e no seu impedimento 
o servidor lEoNardo araUJo GillET MacHado, matrícula nº 5946492, 
assessor Especial ii, para exercer o encargo de fiscais da Nota de Empe-
nho Nº 2022NE00518, firmado entre a Escola de Governança Pública do 
Estado do Pará – EGPa e a Empresa SW cErTificaÇÃo diGiTal lTda, 
CNPJ Nº. 23.917.962/0001-05, que tem por objeto a Aquisição de Certifi-
cação digital-a1 e token a3 (reaproveitamento).
ii - Esta Portaria entra em vigor a contar da data de publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 868648

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria Nº 2395 de 26 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora EdiElEN loPES SilVa 
da SilVa, i.f. nº 55586476/2, ocupante do cargo/função de Técnico de 
administração e finanças / coordenador fazendário, lotada na célula de 
Gestão de Pessoas/dad, para serem usufruídas no período de 01/11/2022 
a 30/11/2022, referentes ao exercício de 29/05/2021 a 28/05/2022.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa 
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 868849
Portaria Nº 2.393 de 25 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 os servidores JorGE aUGUSTo SilVa MENdES, assis-
tente de infraestrutura, Matricula funcional n º 57230166/1  e carloS 
JoSÉ dE SoUZa MoNTEiro, Servente, Matricula funcional nº 3217884/1, 
ambos lotados na cGal, para atuarem respectivamente como fiscal Titular 
e fiscal Substituto, do 5º TAC AO CONTRATO N° 054/2021/SEFA, firmado 
entre a SEfa e a empresa KcM SErVicoS ESPEcialiZadoS EirEl
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 art.2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração em exercício

Protocolo: 868735
Portaria Nº 2.392 de 25 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 os servidores JorGE aUGUSTo SilVa MENdES, identi-
ficação Funcional nº 57230166/1, Assistente de Infraestrutura e JOSÉ AN-
TÔNIO CAMBRA GOUVEIA, Identificação Funcional nº 3156370/1, Técnico 
de administração e finanças, ambos lotados na célula de Gestão e apoio 
logístico, para atuarem respectivamente do como fiscal Titular e substitu-
to do 10º TAC AO CONTRATO N° 008/2020/SEFA, firmado entre a SEFA e 
c & S ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PaTriMoNial EirEli.
art.2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração em exercício

Protocolo: 868732

.

.

errata
.

GaBiNete do secretÁrio
erratas

a Portaria Nº 598, de 24 de outubro de 2022, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 35.164, de 26 de outubro de 2022, p. 16, no Anexo 
Único, 
onde se lê:
 

“..... ..... ..... ..... .....
afrE c iiii 28690 aNToNio frEirE dE araUJo
..... ..... ..... ..... .....”

leia-se:

“..... ..... ..... ..... .....
afrE c iV 28690 aNToNio frEirE dE araUJo
..... ..... ..... ..... .....”

O Edital nº 009, de 11 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial do 
Estado nº 35.150, de 14 de outubro de 2022, p. 20, no anexo Único, 
onde se lê:
 

“... ..... ..... ..... ..... ..... .....
20 28690 aNToNio frEirE dE araUJo afrE c iiii HaBiliTado
..... ..... ..... ..... ..... ..... .....”

leia-se:

“... ..... ..... ..... ..... ..... .....
20 28690 aNToNio frEirE dE araUJo afrE c iV HaBiliTado
..... ..... ..... ..... ..... ..... .....”

Protocolo: 868734

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1º
coNtrato: 110/2021/seFa

data da assinatura: 26/10/2022.
Vigência: 28/10/2022 á 27/10/2023
da fundamentação legal: fundamento no por meio da art. 57, ii da lei 
8.666/93 e na MaNifESTaÇÃo Nº387/2022 e 415/2022coNJUr/SEfa/Pa
do objeto: a  prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período 
de 12 (doze) meses, com início em 28 de outubro de 2022 e término em 
27 de outubro de 2023;o reajuste no percentual de 7,19% do valor do 
contrato, considerando o Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc, 
cujo custo anual passou de r$ 234.216,80 (duzentos e trinta e quatro mil, 
duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos) para r$ 251.059,82 (du-
zentos e cinquenta e um mil, cinquenta e nove reais e oitenta e dois cen-
tavos);o acréscimo de 11,326173 %  do valor original do contrato que pas-
sará de r$ 251.059,82 (duzentos e cinquenta e um mil, cinquenta e nove 
reais e oitenta e dois centavos) para r$ 279.495,29 (duzentos e setenta 
e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais evinte e nove centavos).
orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39 - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor anual Estimado:r$279.495,29
Valor Mensal Estimado: r$23.291,28
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor anual Estimado: r$26.000,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários

contratado: TaM coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 
lTda-EPP, inscrita no cNPJ/Mf nº 29.044.927/0001-05, com sede na rua 
do fio, quadra – a, Bairro: Novo Horizonte 2, cEP: 67.200-000 - Mari-
TUBa – Pa
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 868910

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no 
art.1, inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 
2019,publicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro 
de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 2371 de 24 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora SiMoNE PoNTES dE fiGUEirEdo, nº 0514410801,  aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de visita técnica na UEcoMT São 
francisco, no período de 27.10.2022, no trecho Belém - São francisco do 
Pará - Belém.
Portaria Nº  2356 de 25 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  
diárias a servidora EliaNa dE oliVEira PiNTo, nº 0514960601, aUXiliar 
TEcNico, dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS, 
objetivo de dar suporte administrativo à equipe de fiscalização durante 
operação, no período de 30.10.2022, no trecho Belém - Xinguara -Santana 
do araguaia - Santa Maria das Barreiras - conceição do araguaia - Belém
Portaria Nº 2394 de 25 de outubro de 2022 autorizar 3 e 1/2  
diárias a servidora fraNciNETH Maria PiNHEiro ViaNa, nº 0520895501, 
aSSiSTENTE faZENdário - B - iV, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.
TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa, objetivo de acompanhamento 
e visita  técnica para  atualização dos equipamentos de ti, no período 
de 25.10.2022 à 28.10.2022, no trecho abaetetuba - Barcarena - Moju - 
igarapé-Miri - cametá - abaetetuba.
Portaria Nº 2398 de 26 de outubro de 2022 autorizar 14 e 
1/2  diárias ao servidor aBElardo MarQUES PiNHEiro dE aSSiS, nº 
0514946001, MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TRANS. DO  ITINGA, objetivo de conduzir viatura oficial na unidade, 
no período de 01.11.2022 à 15.11.2022, no trecho itinga - conceição do 
araguaia - itinga.

Protocolo: 868727

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo FiscaL – ceeat sUBstitUiÇÃo 
triBUtÁria

o coordenador Executivo Especial de administração Tributária de Substi-
tuição Tributária – cEEaT-ST, desta Secretaria de Estado da fazenda, no 
uso de suas atribuições.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi aberta ordEM dE SErViÇo 
E NoTificaÇÃo fiScal N° 172022820000067-5 que deu origem ao rE-
laTÓrio dE diliGÊNcia fiScal, referente ao saneamento do aiNf Nº 
172017510000116-0, realizada em atendimento à solicitação do Tribunal 
administrativo de recursos fazendários - Tarf, cujos dados da empresa 
são os seguintes:
raZÃo Social: arMaZÉM MaTEUS S/a – cd87.
cNPJ: 23.439.441/0015-95
afrE responsável: MaNoEl aNildo fiGUEira BraSil
fica assegurado ao sujeito passivo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data da publicação do presente edital, conforme determina o artigo 14, § 
3º, iii da lei Estadual nº 6.182/98, para, querendo, apresentar nova im-
pugnação, conforme artigo 20 da lei em referência.
ÊNio roBErTo alVES Maia
coordenador fazendário - cEEaT-ST

Protocolo: 868595

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

assUNto: iNtiMaÇÃo
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária - cE-
raT Belém da Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que o aiNf nº 642022510000314-
0 foi JUlGadoProcEdENTE Sujeito passivo: cENTral dSTriBUidora 
MEdicaMENToS, cNPJ: 08.719.794/0001-50. outrossim, em caso de in-
terposição de recurso voluntário ao Tribunal administrativo de recursos 
fazendários – Tarf, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste, o mesmo 
deverá ser apresentado na cEraT Belém, sito à av. Gentil Bittencourt, nº 
2566 – 2º andar (entre av. José Bonifácio e Trav. castelo Branco, fones: 
(91 30398534/30398535).
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário

Protocolo: 868639
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oUtras Matérias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna pública a data de julgamento dos recursos abaixo, 
a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 01/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19952, aiNf nº 
172019510000024-0, contribuinte fáBUla coNfEcÇÃo E coMÉrcio dE 
roUPaS lTda, cNPJ nº. 09.611.669/0005-18
Em 01/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19240, aiNf nº 
042019510000143-9, contribuinte ParaMaQUiNaS MáQUiNaS E PEÇaS 
lTda, insc. Estadual nº. 15209677-9
Em 01/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19242, aiNf nº 
042019510000143-9, contribuinte ParaMaQUiNaS MaQUiNaS E PEcaS 
lTda, insc. Estadual nº. 15209677-9
Em 01/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19822, aiNf 
nº 182022510000019-2, contribuinte SoTrEQ S/a, insc. Estadual nº. 
15306570-2, advogada: GiUliaNa YUKKari MUraKaMi da PaiXÃo, oaB/
Pa-28842,
Em 01/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19612, aiNf nº 
032017510000003-5, contribuinte aGroPEcUária SaNTa BarBara XiN-
GUara S.a., insc. Estadual nº. 15262952-1, advogado: lUiZ HENriQUE 
G. cHaVES, oaB/SP-368672,

Protocolo: 868903
Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat

Portaria N.º202204006043, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730007339/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Welisson da Silva Melo – cPf: 582.026.332-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd11970UG1132128

Portaria N.º202204006045, de 26/10/2022 - Proc N.º 
102022730002541/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: rayannes Kelly ribeiro do Nascimento – cPf: 808.882.912-72
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l af5/Pas/automovel/9BWdl45U9lT094111

Portaria N.º202204006047, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730007523/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alberto Pereira Santos – cPf: 118.410.012-87
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo foX Hl Md/Pas/automovel/9BWal45Z7f4035149

Portaria N.º202204006049, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730007522/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mario Maciel aleixo – cPf: 038.163.702-68
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS S MT/Pas/automovel/94dfcaP15MB414013

Portaria N.º202204006051, de 26/10/2022 - Proc N.º 
122022730001392/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Silvio cesar Moura do Nascimento – cPf: 579.277.072-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS PrEc aT/Pas/automovel/8aP359a23lU070875

Portaria N.º202204006053, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730006733/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: reyce artemara Gomes Bezerra – cPf: 648.756.102-97
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0PB164916

Portaria N.º202204006055, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730007527/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edson rinaldo Silva do Santos – cPf: 256.895.332-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U1MT094080

Portaria N.º202204006057, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730007524/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro Paulo ferreira da Silva – cPf: 207.930.492-53
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U4MT091268

Portaria N.º202204006059, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730007529/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos ferreira da Silva – cPf: 590.740.602-00
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ6lP084738

Portaria N.º202204006061, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730007531/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco cleberson dos Santos Souza – cPf: 712.808.632-34
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ6lP086148

Portaria N.º202204006063, de 26/10/2022 - Proc N.º 
2022730007548/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Vicente de Paula da costa Moura – cPf: 130.796.032-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0HG150905

Portaria N.º202204006065, de 26/10/2022 - Proc N.º 
32022730003416/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Pereira dos Santos – cPf: 002.427.373-23
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520NB141018

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204006042, de 26/10/2022 - Proc N.º 

0320227300038741/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qef2h77
interessado: Eliane da costa feitoza – cPf: 573.436.592-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XrS20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE8J0384540

Protocolo: 868827
..

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato

coNtrato Nº: 015/2017
terMo aditiVo Nº: 01

objeto do contrato: locação de 01 (um) bem imóvel urbano, localizado 
na rua Manoel Vieira s/nº no centro do Município de anajás, destinado ao 
funcionamento de uma agência Bancária do BaNPará.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação Nº 019/2017
data de assinatura do aditivo: 30.09.2022
Vigência do aditivo: 02.10.2022 a 01.10.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência, inclusão de cláusula de Trata-
mento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: art. 62, §3º, i da lei 8.666/93 c/c art. 3º 
da lei 8.245/1991
Valor Mensal do aluguel: r$-5.994,89 (cinco mil, novecentos e noventa e 
quatro reais e oitenta e nove centavos)
contratada: EUZaliNo fErNaNdES caValcaNTE filHo
Endereço:  alameda Wagner Tabosa s/nº - Bairro: cidade Nova i
cEP: 68810-000  anajás/Pa
diretor responsável: Paulo arévalo – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 868612

oUtras Matérias

coNcUrso PÚBLico 2018
editaL de coNVocaÇÃo Nº 196/2022

convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: técnico Bancário Nível Médio
PoLo V

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

PaBlo lEoNaN NEVES doS SaNToS 115° Tv. Mariano cândido de almeida, nº 61 - centro 
- afuá/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 27 de outubro de 2022.

Protocolo: 869040
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 978 de 21 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Permanente de Sindicância/Nível 
central/SESPa nos termos do ofício nº 111/2022 da cPS/Nc/SESPa;
rESolVE:
i - instaurar a competente Sindicância administrativa, na forma do 199 da 
lei nº 5.810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os servido-
res: odivaldo Viana Tavares, matrícula nº 57205450-1; Sílvia regina Silva 
Pinto, matrícula nº 57197538-1, para sob a presidência do primeiro, apurar 
os fatos a que se refere aos autos do Processo 2020/755465 e processos 
conexos (apuração atesto da frequência e pagamento de plantão/sobreavi-
so do servidor r. o. P, no HrT no Município de Tucuruí – Pa).
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado;
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 21 de outubro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 868884

.

.

adMissÃo de serVidor
.

errata de Férias
Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no doE 
N°.35.152/17.10.2022, referente ao servidor MarcoS HENriQUE GoMES 
BENTES, matrícula 57191099/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 05.11.2022 a 04.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 07.11.2022 a 06.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

errata de Férias
Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no doE 
N°.35.152/17.10.2022, referente a servidora Maria riTa SaNToS aNGE-
liN, matrícula 57201104/2, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 20.11.2022 a 19.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 21.11.2022 a 20.12.2022.
 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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

errata de Férias
Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no doE 
N°.35.152/17.10.2022, referente ao servidor carloS aUGUSTo dE SoU-
Za araÚJo, matrícula 94749/1, o PEriodo dE GoZo dE fÉriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 12.11.2022 a 11.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 16.11.2022 a 15.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

errata de Férias
Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no doE 
N°.35.152/17.10.2022, referente ao servidor claUdioNor PalHETa car-
doSo, matrícula 94730/1, o PEriodo dE GoZo dE fÉriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 14.11.2022 a 13.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 16.11.2022 a 15.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

errata de Férias
Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no doE 
N°.35.152/17.10.2022, referente a servidora JoaNETES PaUla doS SaN-
ToS, matrícula 727202/1, o PEriodo dE GoZo dE fÉriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 12.11.2022 a 11.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 16.11.2022 a 15.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

errata de Férias
Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no doE 
N°.35.152/17.10.2022, referente ao servidor JoÃo BaTiSTa da SilVa lo-
PES, matrícula 57209558/1, o PEriodo dE GoZo dE fÉriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 14.11.2022 a 13.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 16.11.2022 a 15.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 869091

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1.238 de 13 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1182241.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MicHElE da SilVa 
MalcHEr BiSPo, matrícula nº. 55585641/1, cargo de Psicólogo, regime 
Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departamento de atenção 
a Saúde, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
PORTARIA Nº. 164/24.01.2020, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.111/07.02.2020, correspondente ao Triênio de 05.05.2015 a 
04.05.2018, no período de 01.12.2022 a 30.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.239 de 13 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/1180161.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Maria TErEZiNHa da SilVa fariaS, matrícula nº. 5080045/1, 
cargo de auxiliar de Serviço de comunicação, regime Jurídico de Estatutá-
rio Efetivo, lotada no departamento de atenção a Saúde, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
29.03.2010 a 28.03.2013.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2022 a 30.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 13.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.234 de 13 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/860535.ESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora ElZa Maria aMErico dE SoUZa, matrícula nº. 54194167/1, 
cargo de Técnico Patologia clínica, regime Jurídico de Estatutário Efeti-
vo, lotada no Hospital regional - Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 06.01.2018 
a 05.01.2021.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2022 a 30.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.242 de 13 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/769291.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora roSilENE carValHo carNaVal, matrícula nº. 722243/1, cargo 
de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
na divisão de imunização, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 13.06.1992 a 12.06.1995.
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aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2022 a 30.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.244 de 14 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº 2022/554451.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Maria ESMENia MoNTEiro coSTa, matrícula nº. 5161266/1, 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Não Es-
tável, com lotação na Seção de Protocolo, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 02/07/2002 
à 01/07/2005.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/12/2022 à 29/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.246 de 14 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº 2022/553417.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora Maria dE JESUS SoUSa foNSEca, matrícula nº. 5095913/1, 
cargo de agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com 
lotação na Seção de Protocolo, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 14/07/2008 à 13/07/2011.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/12/2022 à 29/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.322 de 20 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº 2022/1301681.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
ao servidor HEliToN HErllEN rodriGUES dE PaiVa, matrícula nº. 
5373638/1, cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutá-
rio Efetivo, com lotação na divisão de Vigilância a Saúde com atuação no 
Serviço de Verificação de Óbito, goze de Licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.03.2011 à 16.03.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 19/10/2022 à 17/12/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 20.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.323 de 20 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº 2022/1301681.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
ao servidor HEliToN HErllEN rodriGUES dE PaiVa, matrícula nº. 
5373638/1, cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutá-
rio Efetivo, com lotação na divisão de Vigilância a Saúde com atuação no 
Serviço de Verificação de Óbito, goze de Licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.03.2014 à 16.03.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 18/12/2022 à 15/02/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.245 de 14 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doEnº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo 
nº. 2022/1259644.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora Maria lUcilENE rESQUE raMoS, matrícula nº. 54191856/1, 
cargo de agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lo-

tada na diretoria administrativa e financeira, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 19.08.2008 
a 18.08.2011.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.12.2022 a 13.01.2023, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.321 de 20 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/1285852.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora criSTiNa EriKa cHUBacHi, matrícula nº. 54190576/1, cargo de 
assistente Social, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na Seção 
de Tratamento fora de domicílio, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 13.06.2017 a 12.06.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 28.11.2022 a 27.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº. 1.317 de 19 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1229668.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora ElaNE BrUNa 
BarroSo ToTa da crUZ, matrícula nº. 57234061/1, cargo de Técnico 
de Enfermagem, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão 
de Saúde do Trabalhador, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida 
através da PORTARIA Nº. 592/05.08.2015, publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará n°. 32.947/11.08.2015, correspondente ao Triênio de 
23.11.2010 a 22.11.2013, no período de 05.12.2022 a 03.01.2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 26.10.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 869113

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº. 1.354 de 26 de oUtUBro de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe o termo do art. 88, § 3º do rJU da lei nº. 
5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do atestado Mé-
dico, firmado pelo médico devidamente inscrito no CRM sob o nº 8533, 
constante na Manifestação Jurídica do processo nº 2022/1075348;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora GErUSa fErrEira cUNHa, id. funcional nº 
57190881/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lo tada no labo-
ratório central, 30 (trinta) dias de licença Maternidade, no período de 16 
de agosto de 2022 a 14 de setembro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 16 de agosto 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 26/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 868845

.

.

errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe N° 35.012 

de 20/06/2022, QUe adMitiU diVersos serVidores;
oNde se LÊ: 13.06.2022/12.05.2023.
Leia-se: 13.06.2022/12.06.2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
26.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 868685
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coNtrato
.

coNtrato de GestÃo Nº 006/sesPa/2022 
Processo Nº 2022/204637

objeto: o presente contrato de Gestão tem por estabelecer o compromis-
so entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução 
das ações e serviços de saúde, no Hospital Geral de ipixuna (HGi), com 
a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24 
(vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita 
exclusiva aos usuários do Sistema Único de Saúde -SUS (art. 25, inc. i 
do dec. Estadual nº 021/2019), com obediência aos princípios do SUS, 
expressos no art. 198, cf e no art. 7º da lei federal nº 8.080/90 (art. 
25, inc. ii do dec. Estadual nº 021/2019), obrigatoriedade de alimentação 
dos Sistemas de Gestão e informação de saúde em vigor (art. 25, inc. iii 
do dec. Estadual nº 021/2019), considerando os anexos ao contrato de 
Gestão indicados a seguir:
1. anexo i – Plano de Trabalho/descrição de Serviços (Metas Quantitativas- 
inciso ii e iii, art. 24, dec. Estadual nº 21/2019);
2. anexo ii – indicadores de Qualidade (Metas Qualitativas- inciso ii, art. 
24, dec. Estadual nº 21/2019);
3. anexo iii – Sistema de Pagamento (inciso iV, art. 24, dec. Estadual nº 
21/2019);
4. anexo iV – relatório contábil e financeiro;
5. anexo V – Termo de cessão de Uso de Bens Móveis e;
6. anexo Vi – Termo de cessão de Uso de Bem imóvel;
data da assinatura: 26/10/2022
Valor Global: r$ 16.121.004,00 (dezesseis milhões cento e vinte e um mil 
e quatro reais).
Vigência: 12 (doze) meses, iniciando em 01/11/2022, com término em 
01/11/2023, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos no interesse 
de ambas as partes, mediante parecer favorável da SESPa.
dotação orçamentária: 8877;  Elemento de despesa 335085 fonte de re-
curso 0103 / 0303 / 0301 / 0101 / 0149 / 0349.
contratado: iNSTiTUTo NacioNal dE PESQUiSa E GESTÃo EM SaÚdE- 
iNSaÚdE.
Endereço: av. cel. Guilherme de arruda castanho, nº 496, centro Bernar-
dinho de campos/SP cNPJ:/Mf Nº 44.563.716/0001-72
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros – Secretário adjunto 
de Gestão administrativa.

Protocolo: 868821

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 070/2021 - 
Processo: 2022/842856

ParTES: SESPa E a EMPrESa NEUro GÊNESiS iNSTiTUTo dE NEUroci-
ÊNcia lTda,
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência do contrato nº 70.21.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 70/21, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/10/22 a 17/10/2023.
data de assinatura: 17 de outubro de 2022.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no con-
trato nº 70/21.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa.

Protocolo: 869112
16º terMo aditiVo coNtrato de GestÃo Nº 001/sesPa/2021
Processo: 2022/1341410
objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação do Perfil As-
sistencial Provisório vigente no Hospital Público de castanhal de modo que 
a coNTraTada mantenha a disponibilização de 10 leitos UTi Pediátricos, 
20 leitos clínicos Pediátricos, 50 leitos UTi Geral/cardiológica, 70 leitos 
clínicos Gerais e mantenha as metas ambulatoriais, de Biopsia e de SadT 
previstos no 6º Termo Aditivo até o fim da vigência do Contrato de Gestão 
indicada no 7º Termo aditivo
Valor: Mantem-se o valor mensal praticado atualmente de r$7.480.000,00 
(sete milhões quatrocentos e oitenta mil reais)
dotação orçamentária: 8877; Elemento de despesa: 335085 fonte: 
0103/0303/0301/0101/ 0149/0349
data de assinatura: 22/10/2022
Vigência: 23/10/2022 a 24/01/2023
contratado: aSSociaÇÃo dE SaÚdE, ESPorTE, laZEr E cUlTUra- 
aSElc. cNPJ: 09.055.340/0001-94.
End.: avenida dos Universitários, nº 3035, Bairro Jardelândia, castanhal-
Pa cEP: 68.746-360
ordenador: romulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 868658

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 034/sesPa/2022.
Processo: 2022/241509.
oBJETo: aquisição do Medicamento - caNaBidiol 200 MG/Ml fraSco 
dE 30 Ml, para atender a paciente a. T. o. M contemplada com ação 
civil Pública, com Pedido de Tutela de Urgência – Proc. nº 1000668-
33.2022.4.01.3907.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: PraTi, doNadUZZi & cia lTda.
cNPJ Nº: 73.856.593/0001-66.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:  art. 25, inciso i. da lei federal n° 8.666/93.
Valor: r$ 6.155,73 (seis mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e 
três centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30.
foNTE: 0103008809.
Belém (Pá), 25 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 034/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 034/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Belém (Pa), 25 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 868667

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 20/2022
daTa dE aSSiNaTUra:21/10/2022
ViGÊNcia: 22/10/2022 a 19/04/2023
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segun-
da do convênio n° 20/2022, bem como no decreto Estadual nº 733, de 
13/05/2013, e lei federal nº 8.666, de 21/06/93.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 180 (cento e oitenta) dias.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 868601
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 21/2022

daTa dE aSSiNaTUra:21/10/2022
ViGÊNcia: 04/11/2022 a 01/02/2023
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segun-
da do convênio n° 21/2022, bem como no decreto Estadual nº 733, de 
13/05/2013, e lei federal nº 8.666, de 21/06/93.
oBJETo: Prorrogação de vigência por 90 (noventa) dias.
ParTÍciPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Uruará
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 868616

.

.

oUtras Matérias
.

Portaria Nº 1.353 de 26 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 066431 01 55 2022 1 00165 
008 0118861 32.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor aNToNio fEliPE fraNco doS SaNToS, id. fun-
cional nº 5913082/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lo tado 
na Unidade de referencia Especializada - reduto, 20 (vinte) dias de licen-
ça à Paternidade, no período de 04 de outubro de 2022 a 23 de outubro 
de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 04 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 26/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 868848
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eMPeNHo
eMPeNHo N°: 2022Ne00742- Ne00804

data do Empenho: 26/08/2022-08/09/2022
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/997102
Classificação do Objeto: Prestação de serviço
objeto: fornecimento de alimentação preparada
responsável pelo acompanhamento do serviço: ana raquel Santos Miranda
Valor: r$630,00 (Seis trinta reais)
Valor: r$6.120,00 (Seis Mil cento e vinte reais)
Projeto atividade: 1040008302c
Natureza de despesa: 3390-39
fonte de recurso: 0149001435
coNTraTada: dEliciaS E SaBorES lTda
cNPJ: 29490960-0001/69
Endereço: rUa iSaac araÚJo, Nº 415 QUadra 12
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ:05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora:irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 868618
eMPeNHo

eMPeNHo N°: 2022Ne00774
data do Empenho: 09/09/2022
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1109741
Classificação do Objeto: Consumo
objeto: contratação de Empresa para agenciamentos de passagens aéreas.
responsável pelo acompanhamento do serviço: dayane de Melo Silva
Valor: r$ 5.318,20 (cinco mil Trezentos e dezoito reais e vinte centavos )
Projeto atividade: 1040008302c
Natureza de despesa: 3390-33
fonte de recurso: 0149001435
coNTraTada: ToMETUr TraNSPorTE & TUriSMo EirElli
cNPJ: 11.461.587/0001-52
Endereço: rua f25, quadra 139, lote 01, Bairro cidade Jardim, Parauape-
bas-Pará
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ:05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora:irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 868617
eMPeNHo

eMPeNHo N°: 2022Ne00869
data do Empenho: 13/10/2022
Exercício: 2022
Processo n°: 2022/1103409
Classificação do Objeto: Prestação de serviço
objeto:translado de corpo do paciente, Ezequiel ferreira Gama que foi a 
óbito no município de Belém do Pará e residia no município de abel figuei-
redo, o mesmo fazia tratamento de Saúde pelo Programa Tratamento fora 
do domicílio (Tfd)
 responsável pelo acompanhamento do serviço: Marinete oliveira chaves
Valor: r$5.969,25.000,00 (cinco mil novecentos e sessenta e nove reais 
e vinte centavos)
Projeto atividade: 1040008290c
Natureza de despesa: 3390-39
fonte de recurso: 01030000
coNTraTada: fUNEraria roSa PaX lTda
cNPJ: 44172683-0001/30
Endereço: aV BElEM 154 / cENTro / BrEU BraNco / Pa / 68488-000
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ:05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora:irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 868564
coMissÃo iNterGestores BiPartite.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde 

do estado do ParÁ.
resoLUÇÃo Nº 97, de 11 de oUtUBro de 2022.

a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
- considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro 
de 2017, que consolidou as normas sobre as Políticas Nacionais de Saúde 
do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 

sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitando as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.
- considerando que a SraG (Síndrome respiratória aguda Grave)pode ser 
causada por vírus, como coronavírus (Sars-CoV) ou Influenza H1N1, ou 
bactérias, como Streptococcus pneumoniae ou legionella, e deve ser tra-
tada rapidamente com ajuda médica, pois pode evoluir rapidamente para 
uma insuficiência respiratória grave, que pode colocar a vida em risco.
- considerando que estudos realizados pela fundação oswaldo cruz (fio-
cruz) apontaram indícios de crescimento nos casos de síndrome respira-
tória aguda grave (SraG) entre a população adulta em diversos estados 
brasileiros a partir do final de abril de 2022.
- considerando a sinalização da central Estadual de regulação do Estado 
(contida no Processo 2022/1021743, seq.01), quanto ao aumento expres-
sivo de solicitações de leitos destinados a internação de pacientes confir-
mados com SraG por covid-19 no mês de julho de 2022.
- considerando a necessidade de manter leitos de retaguarda para atender 
a demanda de SraG, para que a população residente da região Metropoli-
tana i, assim como os demais municípios do Estado, esteja salvaguardada 
em caso de aumento súbito de casos de coronavírus e/ou outras doenças 
respiratórias que ocasionem SraG.
- considerando o regimento interno da ciB, aprovado pela resolução ciB 
nº 152, de 13 de setembro de 2018, em seu artigo 25, Parágrafo Único, 
letra “a”, define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá apro-
var ou homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos de abrangência 
estritamente municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer fa-
vorável da área técnica correspondente da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública – SESPa.
- considerando a resolução cir Metropolitana i nº 017, de 21 de setembro 
de 2022 (homologada pela resolução cir Metropolitana nº 021, de 05 de 
outubro de 2022), que pactua a contratação de Serviço assistencial com 60 
(sessenta) leitos, sendo eles 30 (trinta) leitos clínicos SraG e 30 (trinta) 
leitos de UTi SraG, para atender Síndrome respiratória aguda Grave, a 
fim de salvaguardar a população no Estado do Pará.
- considerando o parecer favorável da área técnica da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública – SESPa
resolve:
art. 1º - Homologar a resolução cir Metropolitana i nº 017, de 21 de se-
tembro de 2022, que pactua a contratação de Serviço assistencial com 60 
(sessenta) leitos, sendo eles 30 (trinta) leitos clínicos SraG e 30 (trinta) 
leitos de UTi SraG, para atender Síndrome respiratória aguda Grave, a 
fim de salvaguardar a população no Estado do Pará.
art. 2º - aprovar a adoção de tabela complementar de 2x ao valor da Ta-
bela SiGTaP sobre a diária de Unidade de Terapia intensiva – UTi adulto 
tipo ii em Estabelecimento assistencial de Saúde – EaS, conforme descrito 
no anexo i.
art. 3º - aprovar a adoção de tabela complementar de 3x ao valor da mé-
dia de aiH de acordo com a Tabela do Sistema de informação Hospitalar 
- SiH/SUS sobre a média da aiH de leitos clínicos SraG em Estabeleci-
mento assistencial de Saúde – EaS, conforme descrito no anexo ii.
Art. 4º Definir que os valores relativos ao pagamento, em tabela comple-
mentar, serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 11 de outubro de 2022.
 

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resoLUÇÃo Nº 97, de 11 de oUtUBro de 2022.
aNeXo i

Leito Uti - sÍNdroMe resPiratÓria aGUda GraVe
 

tiPo diÁria/
VaLor siGtaP/sUs r$

 coMPLeMeNto
2X taBeLa siGtaP/sUs r$

VaLor de
reFerÊNcia/diÁria r$ 

 lEiToS UTi - SraG
 600,00 1.200,00 1.800,00

aNeXo ii

Leito cLÍNico - sraG

tiPo Média de aiH-
siH/sUs r$

 coMPLeMeNto
3X Média de aiH- siH/

sUs r$

VaLor de
reFerÊNcia/diÁria r$ 

lEiTo clÍNico - SraG 295,32  885,96 1.181,28

resoLUÇÃo Nº 98, de 11 de oUtUBro de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e;
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.
 - considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
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- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro 
de 2017, que consolidou as normas sobre as políticas nacionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 
sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitado as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.
- considerando a Portaria GM/MS nº 160, de 27 de janeiro de 2022, que 
concede reajuste nos valores dos procedimentos de diária de Unidade de 
Terapia intensiva.
- considerando que o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de 
saúde pública do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito 
para toda a população do país. com a sua criação, o SUS proporcionou o 
acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação.
- considerando a existência de uma demanda reprimida considerável de 
pacientes adulto e infantil, em fila de espera aguardando procedimento 
de cateterismo cardíaco de forma eletiva, represados no Sistema Único de 
Saúde do Estado do Pará, decorrente da Pandemia coVid-19, que exige 
que sejam adotas medidas em caráter emergencial para atendimento da 
população.
- considerando o regimento interno da ciB, aprovado pela resolução ciB 
nº 152, de 13 de setembro de 2018, em seu artigo 25, Parágrafo Único, 
letra “a”, define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá apro-
var ou homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos de abrangência 
estritamente municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer fa-
vorável da área técnica correspondente da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública – SESPa.
- considerando a resolução cir Metropolitana i nº 018, de 21 de setem-
bro de 2022 (homologada pela resolução cir Metropolitana nº 021, de 05 
de outubro de 2022), que pactua a contratação de serviços hospitalares, 
localizados no município de Belém, pela Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica - SESPa, para realização de procedimentos de cateterismo cardíaco 
adulto e infantil, considerando a grande demanda reprimida de pacientes 
adulto e infantil aguardando em fila de espera para realizar procedimento 
de cateterismo cardíaco, estimados em 80 procedimentos/mês
- considerando o parecer favorável da área técnica da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública – SESPa.
resolve:
art. 1º- Homologar a resolução cir Metropolitana i nº 018, de 21 de 
setembro de 2022, que pactua a contratação de serviços hospitalar, loca-
lizado no município de Belém, pela Secretaria Estadual de Saúde Pública-
SESPa, para realização de procedimentos de cateterismo cardíaco adulto 
e infantil, considerando a grande demanda reprimida de pacientes adulto e 
infantil aguardando em fila de espera para realizar procedimento de cate-
terismo cardíaco, estimados em 80 procedimentos/mês.
art. 2°- aprovar a adoção de tabela complementar, aos serviços contra-
tualizados do grupo de procedimentos com finalidade cirúrgica conforme 
descrito na tabela em anexo i e ii.
Art. 3º- Definir que os valores relativos ao pagamento em tabela comple-
mentar serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 11 de outubro de 2022.
 

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resoLUÇÃo Nº 98, de 11 de oUtUBro de 2022.
aNeXo i.

descriÇÃo dos serViÇos

VaLor
siGtaP

r$
 

VaLor coMPLe
MeNto

r$
steNt eXtra
r$ 1.500,00

VaLor 
totaL

r$

caTETEriSMo cardÍaco coM ciNEaNGiocoro-
NarioGrafia 937,77 1.875,54 - 2.813,31

caTETEriSMo cardÍaco coM ciNEaNGiocoro-
NarioGrafia c/ 02 STENT farMacolÓGico 1.986,20 3.972,40 - 5.958,60

caTETEriSMo cardÍaco coM ciNEaNGiocoro-
NarioGrafia c/ 03 STENT farMacolÓGico 1.986,20 3.972,40 1.500,00 7.458,60

fonte: SiGTaP-Sistema de Gerenciamento da Tabela de Tabela de Procedi-
mento, Medicamentos e oPM do SUS. acesso em 17/05/2020.

aNeXo ii

iNterNaÇÃo eM Uti – coroNa-
riaNa – Uco iii

VaLor/diÁria
siGtaP/sUs VaLor coMPLeMeNto VaLor totaL

r$ 800,00 r$ 800,00 r$ 1.600,00

fonte: SiGTaP-Sistema de Gerenciamento da Tabela de Tabela de Procedi-
mento, Medicamentos e oPME do SUS. acesso em  06/06/2022.

resoLUÇÃo Nº 99, de 11 de oUtUBro de 2022.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e;
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.

 - considerando que a Portaria GM/MS nº 1.606 de 11 de setembro de 
2001, prevê o pagamento complementar à Tabela Unificada do SUS, desde 
que seja efetivado com recursos próprios.
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários 
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro 
de 2017, que consolidou as normas sobre as políticas nacionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde.
- considerando a resolução ciT nº 02, de 17 de janeiro de 2012, que em 
seu artigo 6º define que os Estados, o Distrito Federal e os municípios 
poderão adotar relações complementares de ações e serviços de saúde, 
sempre em consonância com o previsto na rENaSES, respeitado as res-
ponsabilidades de cada ente federado pelo seu financiamento e de acordo 
com o pactuado nas comissões intergestores.
- considerando a PorTaria Nº 288, de 19 de maio de 2008, art. 
6º Estabelecer que todas as Unidades de atenção Especializada em 
oftalmologia deverão oferecer, obrigatoriamente, os procedimentos 
de assistência Especializada em conjuntiva, córnea, câmara anterior, 
Íris, corpo ciliar e cristalino descritos na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, oPM do SUS.
- considerando a PorTaria Nº 3.128, de 24 de dezembro de 2008, garantir 
às pessoas com deficiência visual atenção integral nos vários níveis de 
complexidade do Sistema Único de Saúde – SUS por intermédio de ações 
descentralizadas de prevenção e promoção da saúde ocular e intervenções 
especializadas de natureza interdisciplinar.
- considerando o regimento interno da ciB, aprovado pela resolução ciB 
nº 152, de 13 de setembro de 2018, em seu artigo 25, Parágrafo Único, 
letra “a”, define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá apro-
var ou homologar, sem necessidade da plenária, os pleitos de abrangência 
estritamente municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer fa-
vorável da área técnica correspondente da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública – SESPa.
 - considerando a resolução cir Metropolitana i nº 019, de 22 de setem-
bro de 2022 (homologada pela resolução cir Metropolitana nº 021, de 05 
de outubro de 2022) que pactua a contratação de serviços hospitalares, 
localizado no município de Belém, pela Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica –SESPa, para realização de serviços cirúrgicos oftalmológicos, com 
estimativa de 560 (quinhentos e sessenta) procedimentos cirúrgicos/mês.
- considerando o parecer favorável da área técnica da Secretaria de Estado 
de Saúde Pública – SESPa.
resolve:
art. 1º- Homologar a resolução cir Metropolitana i nº 019, de 22 de 
setembro de 2022, que pactua a contratação de serviços hospitalares, lo-
calizado no município de Belém, pela Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica – SESPa, para realização de serviços cirúrgicos oftalmológicos, com 
estimativa de 560 (quinhentos e sessenta) procedimentos cirúrgicos/mês.
art. 2°- aprovar a adoção de tabela complementar, aos serviços contra-
tualizados do grupo de procedimentos com finalidade cirúrgica de média 
e alta complexidade ambulatorial no grupo 04 discriminada no SiGTaP – 
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 
oPME (Órteses e Próteses e Materiais Especiais) do SUS (Sistema Único de 
Saúde), conforme descrito na tabela em anexo i.
Art. 3º - Definir que os valores relativos ao pagamento em tabela comple-
mentar serão custeados com recursos do tesouro do Estado.
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 11 de outubro de 2022.
 

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resoLUÇÃo Nº 99, de 11 de oUtUBro de 2022.
aNeXo i

ProcediMeNtos a sereM reaLiZados 

cÓdiGo ProcediMeNto VaLor/taBeLa sUs VaLor /coM-
PLeMeNto VaLor totaL

0405050020 caPSUloToMia a YaG laSEr r$ 112,77 r$ 112,77 r$ 225,54

0405020015 corrEÇÃo cirÚrGica dE ESTraBiSMo 
(aTÉ 2 MÚScUloS) r$ 1.167,82 r$ 1.167,82 r$ 2.335,64

0405020023 corrEÇÃo cirÚrGica dE ESTraBiSMo 
(aciMa dE 2 MÚScUloS) r$ 1.661,76 r$ 1.661,76 r$ 3.323,52

040504007 EViScEraÇÃo dE GloBo ocUlar r$ 587,52 r$ 587,52 r$ 1.175,04
040504010 EXPlaNTE dE lENTE iNTra ocUlar r$ 846,19 r$ 846,19 r$ 1.692,38

0405050119 facoEMUlSificaÇÃo c/ iMPlaNTE dE 
lENTE iNTra-ocUlar rÍGida r$ 651,60 r$ 651,60 r$ 1.303,20

0405050372 facoEMUlSificaÇÃo c/ iMPlaNTE dE 
lENTE iNTra-ocUlar doBráVEl r$ 771,60 r$ 771,60 r$ 1.543,20

040505015 iMPlaNTE SEcUNdário dE lENTE iNTra r$ 1.112,83 r$ 1.112,83 r$ 2.225,66
040505017 iridEcToMia cirÚrGica r$ 297,46 r$ 297,46 r$ 594,92
040505019 iridoToMia a laSEr r$ 45,00 r$ 45,00 r$  90,00
070104002 lENTE ESclEral PiNTada r$ 275,00 r$ 275,00 r$ 550,00
070104006 PrÓTESE ocUlar r$ 238,03 r$ 238,03 r$ 476,06

0405010125 rEcoNSTiTUiÇÃo Parcial dE PálPEBra 
coM TarSorrafia r$ 311,04 r$ 311,04 r$ 622,08
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040503007 rETiNoPEXia c/ iNTroflEXÃo ESclEral r$ 1.074,86 r$ 1.074,86 r$ 2.149,72
040503022 rEMoÇÃo dE ÓlEo dE SilicoNE r$ 468,60 r$ 468,60 r$ 937,20

040504021 rEPoSicioNaMENTo dE lENTE iNTra-
ocUlar r$ 453,61 r$ 453,61 r$ 907,22

0405050224 rEcoNSTiTUiÇÃo do forNiX coNJUN-
TiVal r$ 436,44 r$ 436,44 r$ 872,88

040505029 SUTUra dE coNJUNTiVa r$ 82,28 r$ 82,28 r$ 164,56
040505030 SUTUra dE cÓrNEa r$ 164,08 r$ 164,08 r$ 328,16
040503009 SUTUra dE ESclEra r$ 161,19 r$ 161,19 r$ 322,38
0405050321 TraBEcUlEcToMia r$ 898,35 r$ 898,35 r$ 1.796,70
0405040202 TraTaMENTo dE PToSE PalPEBral r$ 449,44 r$ 449,44 r$ 898,88
0405050364 TraTaMENTo cirÚrGico dE PTEriGio r$ 209,55 r$ 209,55 r$ 419,10

0405030177
ViTrEcToMia PoSTErior coM iNfUSÃo 

dE PErflUocarBoNo/ÓlEo dE SilicoNE/
ENdolaSEr

r$ 4.701,84 r$ 4.701,84 r$ 9.403,68

040503013 ViTrEcToMia aNTErior r$ 381,08 r$ 381,08 r$ 762,16

resoLUÇÃo Nº 127, de 10 de seteMBro de 2021(*).
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e;
- Considerando a necessidade de organizar a assistência com a finalidade, 
integralidade com a finalidade de assegurar o cumprimento dos princípios 
do Sistema Único de Saúde de: Universalidade, integralidade e Equidade 
(lei n°8080/1990) e propor a melhoria da qualidade dos serviços e da as-
sistência e implantar a política Estadual de Prevenção e atenção *integral 
as Pessoas com Sobrepeso e obesidade, com uma abordagem humanizada 
e ampliada, de forma regionalizada com vista à melhoria do acesso a esse 
grupo da população.
- Considerando a Portaria n°424, de 19 de março de 2013, que redefine 
as diretrizes para a organização, prevenção e tratamento do sobrepeso e 
da obesidade como linha de cuidado prioritária da rede de atenção à saúde 
das pessoas com doenças crônicas.
-considerando a portaria n° 425 de 19 de março de 2013 – que estabelece 
regulamento técnico, normas e critérios para o Serviço de assistência de 
alta complexidade ao indivíduo com obesidade.
-considerando a implantação e organização da linha de cuidado da rede 
de Prevenção e atenção integral as Pessoas com Sobrepeso e obesidade 
do Estado do Pará.
- considerando deliberação consensual da comissão intergestores Biparti-
te – ciB/Pa, em reunião ordinária de 08 de setembro de 2021.
resolve:
art. 1° - aprovar a solicitação do Hospital Público Estadual Jean Bitar, cNES 
7967012, junto ao Ministério da Saúde, para habilitação do Serviço de as-
sistência em alta complexidade ao indivíduo com obesidade.
Art. 2° - Aprovar a solicitação, junto ao Ministério da Saúde, do impacto fi-
nanceiro anual correspondente (anexo i), no montante de r$ 3.453.205,08 
(três milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais 
e oito centavos).
art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 10 de setembro de 2021.
 

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

aNeXo 1 da resoLUÇÃo 127, de 10 de seteMBro de 2021.
 

HosPitaL JeaN Bitar - cNes 7967012
deMoNstratiVo do iMPacto FiNaNceiro Para HaBiLitaÇÃo de assistÊNcia de aLta coMPLeXidade 

ao iNdiVÍdUo coM oBesidade.
NÚMero de cirUrGia ProPos-

tas pelo gestor local (mês): 30

ProcediMeNtos 
Quantidade 
para realizar 

1 cirurgia

Valor Procedi-
mento impacto Mês impacto ano

Pré - aPac (1 acompanhamento) 1 40,00 1.200,00 4.800,00

Pós - aPac de continuidade (8 
acompanhamentos)*  5 200,00 30.000,00 360.000,00

Gastroplastia com derivação 
intestinal 1 4.350,00 130.500,00 1.566.000,00

Grampeador linear cortante + (3 
cargas) 1 1.033,00 30.990,00 371.880,00

cargas para Grampeador linear 
cortante** 3 762,00 22.860,00 274.320,00

SUB - ToTal 6.385,00 215.550,00 2.577.000,00

      

ProcediMeNtos - Plástica 
reparadora % Valor Procedi-

mento
Valor Propor-

cional
impacto 

Mês
impacto 

ano
dermolipectomia abdominal pós-

cirurgia bariátrica 30% 862,35 258,71 7.761,15 93.133,80

dermolipectomia abdominal circun-
ferencial pós-cirurgia bariátrica 70% 1.052,20 736,54 22.096,20 265.154,40

dermolipectomia crural pós-cirurgia 
bariátrica 40% 862,35 344,94 10.348,20 124.178,40

dermolipectomia Braquial pós-cirur-
gia bariátrica 30% 862,32 258,70 7.760,88 93.130,56

Mamoplastia pós-cirurgia bariátrica 70% 851,52 596,06 17.881,92 214.583,04
SUB - ToTal 65.848,35 790.180,20

      

ProcediMeNtos - exames

% de aumen-
to (incremen-
to), Port. nº 
425/2013

Valor tabela 
sigtap sem 
incremento 

- sUs

Valor do aumento 
em r$

impacto 
Mês

impacto 
ano

Esofagogastroduodenoscopia 108% 48,16 52,98 1.589,28 19.071,36
Ultra-sonografia de abdômen total 121% 37,95 45,54 1.366,20 16.394,40

Ecocardiografia transtoracica 150% 39,94 59,91 1.797,30 21.567,60
Ultrassonografia doppler colorido 

(até 3 vasos) 165% 39,60 63,36 1.900,80 22.809,60

Prova de função pulmonar completa 
com broncodilatador (espirometria) 277% 6,36 17,17 515,16 6.181,92

SUB - ToTal 238,96 7.168,74 86.024,88

Valor ToTal  impacto 
Mês impacto ano

(*) atendimento por equipe multiprofissional pós-cirurgia bariátrica, durante o período de 18 
meses (1º, 2º, 3º,4º,6º,9º,12º e 18º). Totalizando 5 aPacs considerando 1 cirurgia. Então 

soma-se: r$ 40,00 x 5 apacs = r$ 200,00 (**) carga para grampeador Soma-se: r$ 254,00 
x 3 = r$ 762,00

288.567,09 3.453.205,08

   

resoLUÇÃo Nº 86, de 12 de aGosto de 2022 (*).
 a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- considerando a necessidade de fortalecer a assistência hospitalar, re-
organizando a rede de leitos de UTi tipo ii habilitados com pendencias 
através da Portaria GM/MS nº 220/2022.
- considerando a resolução ciB/Pa n° 01, de 21 de janeiro de 2022, que 
aprova a pactuação dos leitos de unidade de terapia intensiva – UTi tipo ii, 
alocados no estado do Pará.
- considerando a Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2022, que 
habilita, com pendência, leitos de Unidades de Terapia intensiva - UTi 
Adulto e Pediátrico Tipo II e estabelece recurso financeiro do Bloco de 
Manutenção das ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo de atenção 
Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Com-
plexidade - Mac a Estados e Municípios.
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 03, de 28 de setem-
bro de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único 
de Saúde.
- considerando a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que al-
tera a Portaria de consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências Federais de 
recursos da saúde.
- considerando a Nota informativa nº 78/2022-cGaHd/daHU/SaES/MS do 
Ministério da Saúde, que orienta quanto aos ajustes necessários na relação 
dos leitos de UTi habilitados com pendências através da Portaria GM/MS 
nº 220/2022.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 3.195, de 2 de agosto de 2022 que 
estabelece novo prazo para a regularização da habilitação dos leitos de 
Unidade de Terapia intensiva - UTi adulto e Pediátrico Tipo ii, habilitados 
com pendências pela Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2022.
- considerando a deliberação consensual da comissão intergestores Bipar-
tite – ciB/Pa, em reunião ordinária de 11 de agosto de 2022.
resolve:
art. 1° - aprovar a redistribuição dos leitos de Unidade de Terapia in-
tensiva - UTi tipo ii, habilitados com pendências pela Portaria GM/MS nº 
220/2022, alocados no Estado do Pará, referente aos Estabelecimentos 
assistenciais de Saúde – EaS de Gestão Estadual e Municipal conforme 
alterações propostas descritas no anexo i desta resolução.
art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 12 de agosto de 2022.
 

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/Pará.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

(*) republicada por ter sido publicada com incorreção no diário 
Oficial Nº.  35.079 de 17/08/2022.
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resoLUÇÃo Nº 86, de 12 de aGosto de 2022.
aNeXo i

estado: ParÁ QUaNtidade de Leitos PUBLicados Pt/GM Nº 220/2022 Para o estado: 300
Leitos HaBiLitados coM PeNdÊNcias - Port. GM 220/2022 ProPosta de reMaNeJaMeNto

UF MUNicÍPio cNes NoMe HosPitaL GestÃo
Leitos de Uti

MUNicÍPio cNes NoMe HosPitaL GestÃo
Leitos de Uti

adULto PediÁ
trico totaL adULto PediÁtrico totaL

Pa aBaETETUBa 0073482
HoSPiTal rEGioNal do 
BaiXo TocaNTiNS SaNTa 

roSa
ESTadUal 10  10 aBaETETUBa 0073482

HoSPiTal rEGioNal do 
BaiXo TocaNTiNS SaNTa 

roSa
ESTadUal 10  10

Pa alTaMira 5597501
HoSPiTal rEGioNal 

PÚBlico da TraNSaMa-
ZÔNica

ESTadUal 10  10 alTaMira 5597501
HoSPiTal rEGioNal 

PÚBlico da TraNSaMa-
ZÔNica

ESTadUal 10  10

Pa aNaNiNdEUa 6250564 HoSPiTal ModElo dE 
aNaNiNdEUa MUNiciPal 10  10 aNaNiNdEUa 6250564 HoSPiTal ModElo dE 

aNaNiNdEUa MUNiciPal 10  10

Pa BElÉM 2333031 HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNa ESTadUal 10  10 BElÉM 2333031 HoSPiTal dE clÍNicaS 

GaSPar ViaNa ESTadUal 8 3 11

Pa BElÉM 2334321 HoSPiTal oPHir loYola ESTadUal 19  19 BElÉM 2334321 HoSPiTal oPHir loYola ESTadUal 19  19

Pa BElÉM 0090301 HoSPiTal dE rETaGUarda 
doM VicENTE Zico MUNiciPal 6  6 BElÉM 0090301 HoSPiTal dE rETaGUarda 

doM VicENTE Zico MUNiciPal 6  6

Pa BElÉM 2332981
HoSPiTal UNiVErSiTá-
rio JoÃo dE BarroS 

BarrETo
MUNiciPal 11  11 BElÉM 2332981

HoSPiTal UNiVErSiTá-
rio JoÃo dE BarroS 

BarrETo
MUNiciPal 11  11

Pa BElÉM 2694778 HSPM dr HUMBErTo 
MaradEi PErEira MUNiciPal 2  2 BElÉM 2694778 HSPM dr HUMBErTo 

MaradEi PErEira MUNiciPal 2  2

Pa BElÉM 7486413 HoSPiTal PÚBlico ESTa-
dUal GalilEU ESTadUal 4  4 MariTUBa 2316471 HoSPiTal dr aUGUSTo 

cHaVES MUNiciPal 5  5

Pa BElÉM 2752700 fUNdaÇÃo SaNTa caSa 
dE MiSEricÓrdia ESTadUal  10 10 BElÉM 2752700 fUNdaÇÃo SaNTa caSa 

dE MiSEricÓrdia ESTadUal  10 10

Pa caPaNEMa 9685871 HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico doS caETÉS ESTadUal 19  19 caPaNEMa 9685871 HoSPiTal rEGioNal 

PÚBlico doS caETÉS ESTadUal 19  19

Pa caSTaNHal 0220027 HoSPiTal rEGioNal PÚ-
Blico dE caSTaNHal ESTadUal 40  40 caSTaNHal 0220027 HoSPiTal rEGioNal PÚ-

Blico dE caSTaNHal ESTadUal 40  40

Pa caSTaNHal 0007641 HoSPiTal SÃo JoSÉ 
(aBSJ) ESTadUal 10  10 caSTaNHal 0007641 HoSPiTal SÃo JoSÉ 

(aBSJ) ESTadUal 10  10

Pa coNcEiÇÃo do 
araGUaia 2328992 HoSPiTal rEGioNal dE 

coNcEiÇÃo do araGUaia ESTadUal 12  12 coNcEiÇÃo do 
araGUaia 2328992 HoSPiTal rEGioNal dE 

coNcEiÇÃo do araGUaia ESTadUal 12  12

Pa iTaiTUBa 0179817 HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico do TaPaJÓS ESTadUal 30 10 40

iTaiTUBa 0179817 HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico do TaPaJÓS ESTadUal 20 10 30

BElÉM 2332671 HoSPiTal d lUiZ i MUNiciPal 10  10

Pa iTaiTUBa 2331098 HoSPiTal MUNiciPal dE 
iTaiTUBa MUNiciPal 10  10 iTaiTUBa 2331098 HoSPiTal MUNiciPal dE 

iTaiTUBa MUNiciPal 10  10

Pa ParaUaPEBaS 0920061
cENTro ESPEcialiZa-
do dE aTENdiMENTo 

coVid-19
ESTadUal 30  30

BElÉM 9917322
HoSPiTal rEGioNal 

PUBlico dr aBElardo 
SaNToS

ESTadUal 20  20

aNaNiNdEUa 3987884
HoSPiTal METroPoli-
TaNo dE UrGENcia E 

EMErGENcia
ESTadUal 10  10

Pa rEdENÇÃo 5498465 HoSPiTal rEGioNal 
PÚBlico do araGUaia ESTadUal 11  11 rEdENÇÃo 5498465 HoSPiTal rEGioNal 

PÚBlico do araGUaia ESTadUal 11  11

Pa SaNTarÉM 2329905 HoSPiTal MUNiciPal dE 
SaNTarÉM MUNiciPal 7  7 SaNTarÉM 2329905 HoSPiTal MUNiciPal dE 

SaNTarÉM MUNiciPal 7  7

Pa TUcUrUÍ 2621614 HoSPiTal rEGioNal 
TUcUrUÍ ESTadUal 13 6 19

TUcUrUÍ 2621614 HoSPiTal rEGioNal 
TUcUrUÍ ESTadUal 1 6 7

MaraBá 2615797 HoSPiTal MUNiciPal dE 
MaraBá MUNiciPal 10  10

Pa UliaNoPoliS 2616513 HoSPiTal SÃo fraNciSco ESTadUal 10  10 UliaNoPoliS 2616513 HoSPiTal SÃo fraNciSco ESTadUal 10  10
ToTal GEral 274 26 300 ToTal GEral 271 29 300

Protocolo: 868664

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 227 de 26 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr a servidora riTa dE cáSSia da SilVa frEiTaS, matrícula nº 
55589966-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, lo-
tada no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022, referente ao triê-
nio de 16/07/2010 a 15/07/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 868746

Portaria Nº 226 de 25 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr a servidora aNa Maria da crUZ cordEiro, matrícula nº 
57196040-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no 
laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 24 
de novembro de 2022 a 23 de dezembro de 2022, referente ao triênio de 
10/03/2017 a 09/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 868694
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 829 de 26 de oUtUBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
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 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria do Socorro BriTo al-
VES, cargo aUXiliar dE SaUdE, Matrícula 5153298-1, com lotação no (a) 
UBS PEdrEira, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 12.10.2009 a 11.10.2012.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 16.11.2022 a 15.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 26.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868775
Portaria Nº. 830 de 26 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) coNcEiÇÃo dE Maria lUcENa 
liMa, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 723649-1, com lotação 
no (a) 1°crS-ccdQ, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 13.06.2003 a 12.06.2006.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 26.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868785

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 828 de 26 de oUtUBro de 2022.
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
rESolVE:
  coNSTiTUir, a NoVa coMiSSÃo dE Gdi, da UrE rEdUTo, a ser forma-
da pelos membros abaixo relacionados, a contar de 18.10.2022.
  a presente portaria revoga todas as anteriores referente a comissão de 
Gdi da UrE rEdUTo.
MEMBroS TiTUlarES:
• Antônio Felipe Franco dos Santos, Mat. 5913082-1, Agente Administra-
tivo, (coordenador);
• Ilma dos Reis Ribeiro, Mat. 115940-1, Agente de Saúde;
• Ivana Soares da Silva, Mat. 57194364-1, Agente de Portaria;
• João Augusto Couto de Moura, Mat. 563328, Agente Administrativo;
• Marcelo Roberto Bulhões do Nascimento, Mat. 54194799-1, Agente Ad-
ministrativo.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 26.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868765

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 009/3ºcrs/sesPa/2022

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/3º crS/SESPa, que opinou 
pelo prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 009/3ºcrS/SES-
Pa/2022, no valor total de r$ r$ 46.839,76 (quarenta e seis mil, oitocen-
tos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos).
oBJETo: aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, toners e tin-
tas originais) para as impressoras deste 3º centro regional de Saúde/SES-
Pa (escritório) e das Unidades de Saúde municipais não descentralizadas, 
gerenciadas pelo mesmo, pelo período de 12 (doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1. Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli – EPP, cNPJ: 
679.989/0001-50, foi a vencedora do item 01, pelo critério de menor pre-
ço, no valor total de r$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais);
2. PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS lTda EirEli – EPP, cNPJ: 
19.518.277/0001-39, foi a vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09 e 10, pelo critério de menor preço, no valor de r$ 34.439,76 (trinta e 
quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos).
castanhal – Pa, 26 de outubro de 2022.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor regional/3° crS/SESPa

Protocolo: 868729

diÁria
.

Portarias Nº 1199 de diÁrias de 26/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar os técnicos do Nível central que irão a Marapanim 
para realizar supervisão nas atividades epidemiológico e de controle veto-
rial no programa das viroses.
origem: castanhal –Pará
destinos: Marapanim - Pa | Período: 25 a 28  /10/2022
Servidores: dayna alves rodrigues cargo: Enfermeira cPf- 000.387.312.90 
mat. 55209620/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 868590
Portarias Nº 1200 de diÁrias de 26/10/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo:  cadastros dos abastecimento de água no município de Mara-
panim para que o mesmo possa cumprir as normas e parâmetro da água.
origem: castanhal –Pará
destinos: Marapanim - Pa | Período: 26 a 27 /10/2022
Servidores:  Maria Nilcirene Pereira cargo: ag. de portaria cPf- 
330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1201 de diÁrias de 26/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar cadastros dos abastecimento 
de água no município de Marapanim para que o mesmo possa cumprir as 
normas e parâmetro da água.
destino: Marapanim – Pa  | Período: 26 a 27 /10/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 mat. 
0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 868607

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 48 de 25 de oUtUBro de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a ser-
vidora JaNdErli dE aBrEU SoBriNHo, matrícula nº 5908632-1, agente
administrativo, lotada no 4° centro regional de Saúde, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01/10/2016 a 30/09/2019, 
no período de 01/12/2022 a 29/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 868656

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 460 de 26 de oUtUBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
faBiola Maria SilVa  -  aGENTE dE PorTaria  –  Mat.57190964 /1
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 140,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 868675
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diÁria
.

Portaria N° 461 de 26 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 07/11/2022 a 11/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57190964 / faBiola Maria SilVa / 794.759.302-72
oBJETiVo: atuar complementarmente, monitorar, realizar levantamento e 
diagnostico da assistência e fluxo dos programas de IST/AIDS no município 
e participar do Encontro regional da atenção Primaria á Saúde (aPS) ás 
Hepatites Virais.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 462 de 26 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 07/11/2022 a 11/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5952098-2 / TaliTa SoUZa MoraES / 971.279.572-15
oBJETiVo: atuar complementarmente, monitorar, realizar levantamento e 
diagnostico da assistência e fluxo dos programas de IST/AIDS no município.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 868678
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 412 de 26 de oUtUBro de 2022
objetivo: levar lâminas revisadas no laboratório de revisão do 8º crS/
SESPa, com diagnósticos negativos e postivos de malária, dca e lTa, para 
o controle de qualidade do lacEN-Pa.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): dinaldo ferreira de Souza, 2,5 diárias de 03 à 05/11/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 868896
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

Portaria Nº318 de 14 de setembro 2022. Publicado no diário 
Oficial Nº 35.121 de 20 de Setembro DE 2022 Protocolo: 854458. 
Servidores: raylan Sebastião de Matos Silva. felipe dos Santos dantas. 
onde se lê. Período: 17/10/2022 a 21/10/2022 / N° de diárias: 4 ½ 
(quatro diárias e meia). Leia-se. Período: 28/11/2022 à 02/12/2022 / N° 
de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia). dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aline Nair liberal cunha. dirETora do 9° 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 868628

diÁria
.

Portaria Nº 390 de 21 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: Participar do 
“ENcoNTro doS rEPrESENTaNTES rEGioNaiS dE doENÇaS dE cHaGaS 
2022: oficiNa SoBrE EPidEMioloGia E ESTraTEGiaS PraTicaS dE 
SEGUiMENToS doS PaciENTES”.origem: Santarém/Pa-Brasil.destino: 
Belém/Pa – Brasil.Período: 16/11/2022 à 19/11/2022 N° de diária:3 
½ (três diárias e meia.).Servidora:lucicleide Kubiczewski Goto.cPf: 
844.330.272-00.Matrícula: 59014721.cargo: Técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868813
Portaria Nº 393 de 21 de outubro de 2022. fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar assessoria 
técnica do programa de Toxoplasmose. considerando o aumento nos 
índices de casos de toxoplasmose e outras situações que vem ocorrendo 
para que o município possa realizar essas atividades com maior eficácia, e 
ainda orientações referentes a nota técnicas n°14/2020- coSMU/cGciVi/
daPS/SaPS/MS. origem: Santarém/ Pa-Brasil. destino: Novo Progresso/
Pa – Brasil.. Período: 28/11/2022 a 02/12/2022 / N° de diária:4,5 
(quatro diárias e meia.). Servidores: francisco José de Macêdo Gama. 
cPf: 436.860.792-91. Matrícula: 5897269.cargo: agente administrativo. 
iana Socorro Benzaquem Guilherme. cPf: 753.090.092-72.Matrícula: 
73504308/1.cargo: Técnico Enfermagem. ordenador: aline Nair liberal 
cunha

Protocolo: 868842

Portaria Nº 391 de 14 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar supervisão 
direta quanto aos Programas de Vigilância das leishmanioses Tegumentar, 
conforme os protocolos do Ministério da Saúde e programação informado 
no 3ºQdQQ/2022.origem: Santarém/ Pa- Brasil. destino: Prainha / Pa – 
Brasil. Período: 07/11/2022 a 11/11/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro 
diárias e meia). Servidores: anselmo da Silva dias. cPf: 206.298.182-
15.Matrícula 505483.cargo: agente de Saúde. railson Macedo Marques. 
cPf:747.381.002-20.Matrícula:5901485.cargo: Técnico em Enfermagem. 
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868819
Portaria Nº 392 de 13 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar supervisão, 
avaliação dos cinco ciclos de atividades e assessoramento ao programa das 
arboviroses, e, aos profissionais na Vig. Entomológica e Epidemiológica, 
com análises dos indicadores nos sistemas: SiSPNcd, SislocalidadES, 
liraa e SiNaN.origem: Santarém/Pa-Brasil. destino: curuá/Pa – Brasil. 
Período: 21/11/2022 a 25/11/2022 / N° de diárias: 4 ½ (quatro diárias 
e meia).Servidor: José alves dos Santos. cPf: 293.293.452-04.Matrícula: 
504196.cargo: Guarda de Endemias. ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868825
Portaria Nº 394 de 21 de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realização de 
assessoria técnica sobre os agravos de leishmaniose Tegumentar, Visceral 
e Humano.origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: Novo Progresso/ Pa – 
Brasil. Período: 28/11/2022 a 02/12/2022 / N° de diárias: 4 ½ (quatro 
diárias e meia). Servidores: João Pereira Monteiro. cPf: 158.880.532-87. 
Matrícula: 0504472. cargo: agente de saúde. Nívea Maria Pantoja Neves. 
cPf: 679.122.492-49.Mat. 73504366/1 cargo: Técnica de Enfermagem. 
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868885
Portaria Nº 389 de 10 de outubro de 2022. fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo:realizar 
descentralização de Teste Rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, orientações 
sobre o SISLOG-LAB e implantação da PEP (Profilaxia de Pós-exposição 
ao vírus do HIV) com orientações e outros serviços que se fizerem 
necessários. origem: Santarém/ Pa- Brasil. destino: Prainha/ Pa – Brasil. 
Período: 12/12/2022 a 16/12/2021  N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia) Servidores:Marlon Bruno chaves Marinho.cPf: 780.047.992-72.
Matrícula: 57191639/2.cargo: Técnico de Enfermagem. Josie Giceli da 
Silva Vieira. cPf: 687.106.902-04.Matrícula: 5897263. cargo: Enfermeiro. 
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868625

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 258 de 14 de oUtUBro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: fiScaliZar a EXEcUÇÃo do coNTraTo dE ViGilÂNcia do 
PoSTo dE ENdEMiaS No diSTriTo dEScENTraliZaÇÃo TUcUrUÍ EM 
NoVo rEParTiMENTo, conforme a PorTaria Nº 166 de 09/07/2021 
durante o exercício vigente.
 MUNiciPio: MaraBá/ NoVo rEParTiMENTo
 PEriodo: 15 a 16/10/2022
(1/5 Uma diária e meia)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
WEVErToN GUTEMBErGUE araUJo liMa aGENTE dE arTS PraTica 57209274/1

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

Protocolo: 868632
Portaria Nº 258 de 14 de oUtUBro de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: conduzindo servidor do 11º crS que irá fiScaliZar a 
EXEcUÇÃo do coNTraTo dE ViGilÂNcia do PoSTo dE ENdEMiaS 
No diSTriTo dEScENTraliZaÇÃo TUcUrUÍ EM NoVo rEParTiMENTo, 
conforme a PorTaria Nº 166 de 09/07/2021 durante o exercício vigente.
 MUNiciPio: MaraBá/ NoVo rEParTiMENTo
 PEriodo: 15 a 16/10/2022
(1/5 Uma diária e meia)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
aNToNio VladiMir caValcaNTE dE araUJo Motorista 1086989

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

Protocolo: 868645



26  diário oficial Nº 35.166 Quinta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2022

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº26 de 12/01/2021 PUBLicada 
Nº doe 34470 de 25/01/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS 
a SErVidora, Karla JUliaNa GoMES HENriQUES, MaT 5915765/1,o 
SEGUiNTE PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 01/09/2019 a 31/08/2020 15/03/2021 a 13/04/2021
Leia-se : 01/09/2018 a 31/08/2019 15/03/2021 a 13/04/2021

Protocolo: 869145
Fica retiFicado Na Portaria Nº749 de 26/10/2021 PUBLicada 
Nº doe 34764 de 12/11/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS 
a SErVidora, Karla JUliaNa GoMES HENriQUES MaT 5915765/1,o 
SEGUiNTE PErÍodo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 01/09/2020 a 31/08/2021  14/01/2022 a 12/02/2022
Leia-se : 01/09/2019 a 31/08/2020 14/01/2022 a 12/02/2022

Protocolo: 869147

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°169/2022 – HoL
srP Nº106/2022

objeto: aquisição de lariNGoScÓPio adUlTo
data: 16/11/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 26 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 868662
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°170/2022 – HoL
objeto: aquisição dE MaTErial Para a rEaliZaÇÃo dE NEUrocirUrGia 
para o funcionamento de craniótomo Macom Phanter
data: 17/11/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 26 de outubro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 868716
..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 968/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 20 de oUtUBro de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1342056;
rESolVE:
EXCLUIR, a pedido, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 
60% (sessenta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) 
diaNa da coNcEicao fErrEira MENdES, id. funcional nº 57194598/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado (a) coordenação 
de diagnóstico Por imagem e endoscopia- cdiE desta fundação, a contar 
de 01/11/2022;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 20 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868795

térMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
Servidor (a): GaBriEl MaTToS HENriQUES
id. fUNcioNal: 5955133/1
Término de Vínculo: 01/10/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2022/1232540
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 19 de oUTUBro de 2022.

Protocolo: 868779
eXtrato de terMo de distrato

Servidor (a): GUilaNE liMa aNaiSSi
id. fUNcioNal: 5960027/1
Término de Vínculo: 01/01/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/1398881
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 24 de oUTUBro de 2022.

Protocolo: 868780
eXtrato de terMo de distrato

Servidor (a): daNilo alVES PoNZi PErEira
id. fUNcioNal: 5955410/1
Término de Vínculo: 01/01/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: o PrESidENTE No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/1398881
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 24 de oUTUBro de 2022.

Protocolo: 868781

LiceNÇa PrÊMio

Portaria Nº 965/2022 – GaPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/1104334;
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) rUBia cElESTE PiNTo 
dE SoUSa, id. funcional nº 54194547/2, ocupante do cargo de assisten-
te Social, iotado(a) no(a) coordenação do Núcleo Biopsicossocial - cBio, 
no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 (30 dias), referente ao triênio 
01/08/2012 a 31/07/2015.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868822
Portaria Nº 964/2022 – GaPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/1232569;
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) SUElY daMiao PiNTo Sfair, 
id. funcional nº 2010941/1, ocupante do cargo de Enfermeiro com especialidade, 
iotado(a) no(a) Gerência alojamento conjunto - Galc, no período de 16/11/2022 a 
15/12/2022 (30 dias), referente ao triênio 20/04/2008 a 19/04/2011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 19 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868816
Portaria Nº 970/2022 – GaPe/GP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/1076226;
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) lUciaNa cEllY MoTa 
MarTiNS, id. funcional nº 5854458/3, ocupante do cargo de Enfermei-
ro Generalista, iotado(a) no(a) coordenação do complexo ambulatorial 
- caMB, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 (30 dias), referente ao 
triênio 01/09/2015 a 31/08/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 21 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868818
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errata
.

errata
Portaria Nº 725/2022 – GaPe/GP/FscMPa, PUBLicada No doe 
Nº 35.060 de 28/07/2022. referente às férias do (a) servidor(a): 
roSali dE MoUra carValHo foNSEca, id. funcional 5902305/1;
oNde se LÊ: PErÍodo 19/07/2022 a 17/08/2022;
Leia-se: PErÍodo 19/07/2022 a 02/08/2022;
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 17 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868684

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 074/2022-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 10/11/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Global.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a contratação de instituição 
Acreditadora Credenciada - IAC, conforme as especificações contidas no 
anexo i, Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites: www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/NPEl/fScMP

Protocolo: 869144

Férias
.

Portaria Nº 960/2022-GaPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 033.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora fraNciSca WriSSElia aU-
GUSTo NoroNHa, cargo de Técnico de Enfermagem, lotação Galc - Ge-
rência alojamento conjunto, Matrícula Nº 57206333/1, no perío-
do de 11/11/2022 a 10/12/2022, referente ao exercício de 2021, no pe-
ríodo aquisitivo de 21/10/2021 a 20/10/2022 para fins de Regulariza-
ção funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 17 de outubro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868689
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata À PUBLicaÇÃo Nº 859325 - diÁrio oFiciaL Nº 
35.136- Portaria Nº. 1068- GaBiNete/aJUr/HeMoPa, 

de 30 de seteMBro de 2022.
oNde se LÊ:
i – coNcEdEr Gratificação por Tempo Integral –GTI, de que trata os dis-
positivos legais acima mencionados, no percentual de 60% (sessenta por 
cento) sobre o vencimento base, retroativo a 01 de agosto de 2022, aos 
servidores JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS MoraES, matrícula nº 593721/1, 
cilEidE do Socorro dUTra PErEira, matrícula nº 5322715/4, lotado 
no serviço do almoxarifado da fundação HEMoPa.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Leia-se:
I – CONCEDER Gratificação por Tempo Integral –GTI, de que trata os dispo-
sitivos legais acima mencionados, no percentual de 60% (sessenta por cen-
to) sobre o vencimento base, retroativo a 01 de agosto de 2022, aos ser-
vidores JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS MoraES, matrícula nº 5937211/2, 
cilEidE do Socorro dUTra PErEira, matrícula nº 5322715/4, lotado 
no serviço do almoxarifado da fundação HEMoPa.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 26 de outubro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 868823

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 089/2022 – HeMoPa
eM GraU de rePetiÇÃo

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/1363582
OBJETO: Aquisição de filtros de remoção de leucócitos em concentrado 
de plaquetas e hemácias, conforme especificações contidas no Termo de 
referência, pelo 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: 11/11/2022 (sexta-feira)
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 868659

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 1178/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
riTa dE caSSia liMa faVacHo Enfermeira/cHrSaN  5828651
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2.000,00
10122129783380000  269 339036 1.000,00
10122129783380000  269  339039  2.000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1350161 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 868832
Nº da Portaria: 1179/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
NoElToN NEVES SoarES farmac. Bioq./HENca 572062111
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2000,00
10122129783380000 269  339033 600,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039 2400,00
observação: Nº do Processo: 2022/1351182 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 868833
Nº da Portaria: 1176/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rENaTa SoUSa fErrEira  ass. Técnica/SENUT 59097572
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 4940,00
observação: Nº do Processo: 2022/1305716  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 868620
Nº da Portaria: 1177/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
MarcElo ViTor MoUra araNHa Gerente/GEMaN 57225121
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2000,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039 1000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1343224 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 868623
Nº da Portaria: 1175/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JardEl NaZarENo SilVa da cUNHa  Gerente de Transporte/GE-
Tra 59416002
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 1430,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1329070 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 868567
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oUtras Matérias
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso - 
toMada de PreÇo Nº 003/2022

Processo eLetrÔNico Nº 2022/544242
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, nesta 
oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação, 
designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, de 
28/03/2022, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Art. 109 da Lei 
federal nº 8.666/93 e suas alterações comunica que a empresa: 4 MX 
coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda ME. cNPJ: 08.666.379/0001- 85 
interpôs recurso administrativo contra a sua inabilitação na Tomada de 
Preço nº. 003/2022 (Processo administrativo Eletrônico nº 2022/544242 
ficando as demais licitantes, devidamente intimadas para que querendo no 
prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, de 31/10/2022 até 07/11/2022 
aPrESENTar iMPUGNaÇÃo ao rEcUrSo iNTErPoSTo, conforme faculta 
o § 3º do art. 109 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados 
da forma do art. 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente 
publicação, ficando aos autos do recurso e do procedimento licitatório 
com vista franqueada aos interessados na sede da fundação HEMoPa no 
horário de 08h00min as 14h00min horas, na Travessa Padre Eutíquio, nº 
2109. Bairro Batista campos. cEP: 66033-000.
a Peça de recurso está disponível no Mural de licitações do Portal www.
compraspara.pa.gov.br
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022
comissão Permanente de licitações
fundação HEMoPa

Protocolo: 868749

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 573 de 26 de oUtUBro de 2022
a diretora administrativo-financeira da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº. 
34.903, de 23 de março de 2023;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial da ata de registro de Preços nº 
42/2022, oriunda do PE SrP nº 74/2021;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2022/941437, favorável a apuração da conduta da compromitente forne-
cedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa crEMEr S/a., em ra-
zão de pendência de entrega nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
  cláUdia ViNaGrE dE MEllo
  diretora administrativo-financeira/fPEHcGV

Protocolo: 868649

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 157/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços gráficos com confecção, montagem e instalação 
de elementos de identidade visual conforme padrão estabelecido pela fun-
dação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, para o período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência - 
anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 11/11/2022
Hora de abertura: 9 h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 868740

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato.
Portaria N° 136 de 21 de oUtUBro de 2022.

o diretor do Hospital regional de cametá, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 866/2022 – ccG de 30 junho de 
2022, publicado no doE nº 35.030 de 01 de julho de 2022, considerando o 
disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013 rESolVE: designar 
o Servidor JaNdErSoN dE SoUZa Gaia, Matricula: 73503943-1, e seu 
suplente o servidor rENaTa do Socorro rocHa dE aQUiNo Matricula: 
5966201-1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato: CONTRATO 
Nº 012/2022, r da T a lEao - TEcHdaTa  o presente contrato tem por:
oBJETiVo MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa EM EQUiPaMENTo dE 
UlTraSSoNoGrafia fiG laBS fT412, no valor r$ 13.875,00 (Treze mil 
oitocentos e Setenta e cinco reais), por um período de 90 (noventa) dias.
ViGÊNcia: Vigência do contrato: a contar da data de sua assinatura.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Marcelo da Veiga costa
diretora do Hospital regional de cametá

Protocolo: 868805
  desiGNar FiscaL de coNtrato.

 Portaria N° 135 de 25 de oUtUBro de 2022.
o diretor do Hospital regional de cametá, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 866/2022 – ccG de 30 
junho de 2022, publicado no doE nº 35.030 de 01 de julho de 2022, 
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013 
rESolVE: designar o Servidor JaNdErSoN dE SoUZa Gaia, Matricula: 
73503943-1, e seu suplente o servidor arliNdo coElHo EVErToN 
Matricula: 54190694-1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato: 
coNTraTo Nº 012/2022, r da T a lEao - TEcHdaTa o presente contrato tem 
por oBJETiVo MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa EM EQUiPaMENTo 
dE raio -X PorTaTil TiTaNiUM 300, no valor r$ 16.473,00 (dezesseis mil e 
Quatrocentos e Setenta  e  Três reais), por um período de 90 (noventa) dias.
 ViGÊNcia: Vigência do contrato: a contar da data de sua assinatura.
 dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Marcelo da Veiga costa
 diretora do Hospital regional de cametá.

Protocolo: 868722

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo 013/2022 – Hrc
contratante: HoSPiTal rEGioNal dE caMETá
contratada: empresa r da T a lEao -TEcHdaTa – iN. cNPJ: 
11.531.619/0001-49
Modalidade: despensa de licitação n°. 013/2022 – Hrc/SESPa.
objeto: o presente contrato tem por MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrE-
VENTiVa  EM EQUiPaMENTo HoSPiTalar. UlTraSSoNoGrafia fiG laBS 
fT412, para atender ao Hospital regional de cametá.
Valor Global: r$ 13.875,00 (Treze mil e oitocentos e Setenta e cinco reais)
dotação orçamentária:
PTrES: 908288c,
NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-39,
foNTE: 0103000000/0132000000.
aÇÃo: 186978
Vigência do contrato: 90 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.
cametá, 25 de outubro de 2022.
 Marcelo da Veiga costa
 diretora do Hospital regional de cametá

Protocolo: 868796
eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo 012/2022 – Hrc

contratante: HoSPiTal rEGioNal dE caMETá
contratada: empresa r da T a lEao -TEcHdaTa – iN. cNPJ: 
11.531.619/0001-49
Modalidade: despensa de licitação n°. 012/2022 – Hrc/SESPa.
objeto: o presente contrato tem por MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrE-
VENTiVa EM EQUiPaMENTo HoSPiTalar, raio -X PorTaTil TiTaNiUM 
300, para atender ao Hospital regional de cametá/Hrc.
Valor Global: r$ 16.473,00 (dezesseis mil e Quatrocentos e Setenta e Três reais)
dotação orçamentária:
PTrES: 908288c
NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-39,
 foNTE: 0132000000.
aÇÃo: 186978
Vigência do contrato: 90 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.
cametá, 25 de outubro de 2022
 Marcelo da Veiga costa
 diretora do Hospital regional de cametá

Protocolo: 868708
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 004/2022- Hrc
ParTES: HoSPiTal rEGioNal dE caMETa, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚ-
Blica - SESPa, com sede avenida Santos dumont, no 424, Bairro Novo, 
cidade de cametá-cEP: 68.400-000 Estado do Pará, inscrita no cNPJ do 
Ministério da fazenda sob o nº 05.054.929/0050-03, e a  empresa  r 
daTa lEao-TEcHdaTa  inscrita no cNPJ sob o nº 11.531.619/0001-49, 
incrição estadual nº 15.295.699-9 iM estabelecida na rua dos Parijós nº 
1750, Novo, cidade de cametá - cEP: 68.400-000 Estado do Pará; repre-
sentado por, Sr. raimundo da Trindade alfaia  de leão, brasileiro, portador 
da cédula de identidade n.º 5726642 SSP/Pa, inscrito no cPf sob o n.º 
908.518.112-72.
do oBJETo contratação de empresa especializada na execução de Serviço 
de MaNUTEÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa EM UlTraSSoNoGrafia fiG 
laBS fT412, para atender ao Hospital regional de cametá. -Hrc.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso XXiii da lei nº 
8.666/93, considerando o preço ser compatível.
Valor Para 90 diaS r$ 13.875,00 (Treze mil oitocentos e Setenta e 
cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa de Trabalho/PTrES: 908288c, 
NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-39. foNTE: 0103000000/0132000000.
ordENador rESPoNSáVEl: Marcelo Veiga costa – diretor do Hospital 
regional de cametá
foro: cametá - Estado do Pará.
25 de outubro de 2022.
Marcelo da Veiga costa
diretor do Hospital regional de cametá

Protocolo: 868814
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2022- Hrc

ParTES: HoSPiTal rEGioNal dE caMETa, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚ-
Blica - SESPa, com sede avenida Santos dumont, no 424, Bairro Novo, 
cidade de cametá - cEP:68.400- 000, Estado do Pará, inscrita no cNPJ 
do Ministério da fazenda sob o nº 05.054.929/0050-03, e a  empresa  r 
daTa lEao-TEcHdaTa  inscrita no cNPJ sob o nº 11.531.619/0001-49, 
incrição estadual nº 15.295.699-9 iM estabelecida na rua dos Parijós nº  
1750, Novo, cidade de cametá - cEP: 68.400-000 Estado do Pará; repre-
sentado por, Sr. raimundo da Trindade alfaia leão, brasileiro, portador 
da cédula de identidade n.º 5726642 SSP/Pa, inscrito no cPf sob o n.º 
908.518.112-72.
do oBJETo: contratação de empresa especializada para Manutenção pre-
ventiva e corretiva em Equipamento raio-X PorTaTil TiTaNiUM 300, para 
atender ao Hospital regional de cametá H.r.c.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso XXiii da lei nº 
8.666/93, considerando o preço ser compatível.
Valor Para 90 diaS: r$ 16.473,00 (dezeseis Mil Quatrocentos e Setenta 
e Três reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Programa de Trabalho/PTrES:908288c, NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-
39. foNTE: 0132000000.
ordENador rESPoNSáVEl: Marcelo Veiga costa – diretor do Hospital 
regional de cametá
foro: cametá - Estado do Pará.
25 de outubro de 2022.
Marcelo da Veiga costa
diretor do Hospital regional de cametá

Protocolo: 868730

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

 ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Hospital Regional de Cametá ratifica o Termo de Dispensa de Licitação nº 
003/2022, para execução de Serviço de Manutenção Preventiva e corretiva 
em equipamento Hospitalar raio -X PorTaTil TiTaNiUM 300, pertencente 
a este Hospital para atendimento das necessidades e demanda do Hospital 
regional de cametá.
Valor Para 90 diaS: r$ 13.875,00 (Treze mil oitocentos e Setenta e 
cinco reais)
25 de outubro de 2022.
Marcelo Veiga costa
diretor Hospital regional de cametá

Protocolo: 868817
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo

O Hospital Regional de Cametá ratifica o Termo de Dispensa de Licitação nº 
003/2022, para execução de Serviço de Manutenção Preventiva e corretiva 
em equipamento Hospitalar raio -X PorTaTil TiTaNiUM 300, pertencente 
a este Hospital para atendimento das necessidades e demanda do Hospital 
regional de cametá.
Valor Para 90 diaS: r$ 16.473,00 (dezeseis Mil Quatrocentos e Setenta 
e Três reais)
25 de outubro de 2022.
Marcelo Veiga costa
diretor Hospital regional de cametá

Protocolo: 868738

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

errata
Portaria Nº 416/diraFi, PUBLicada No doe Nº 35.164 

de 26.10.2022, o seGUiNte terMo:
onde lê se: Maria ciSTiNa MacEdo Barra
Leia-se: Maria criSTiNa MacEdo Barra

Protocolo: 869100

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 3º terMo aditiVo de acrésciMo e sUPressÃo 
de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro

Nº do coNtrato: 095/2018
Processo Nº. 2018/301796 aNeXo: 2022/952318

JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 098/2018, decorre da solicitação 
feita pela empresa contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e 
“b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor do coNTraTo: r$ 20.136.552,45 (vinte milhões, cento e trinta e 
seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Valor SUPriMido: r$ 549.517,61 (quinhentos e quarenta e nove mil, 
quinhentos e dezessete reais e sessenta e um centavos).
Valor acrEScido: r$ 4.931.755,80 (quatro milhões, novecentos e trinta 
e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 4.382.238,19 (quatro milhões, trezentos e oi-
tenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 24.518.790,64 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e dezoito mil, setecentos e noventa reais e sessenta e quatro 
centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; origem do 
recurso: Tesouro; fonte do recurso: 0124000000.
daTa da aSSiNaTUra: 26/10/2022.
coNTraTada: coNSTrUa ENGENHaria lTda.
cNPJ: 01.621.876/0001-18.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 869149
eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrésciMo e sUPressÃo 

de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro
coNtrato N°: 019/2021

Processo N°: 2020/437817 aNeXo: 2022/668221
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços, 
com Reflexo Financeiro ao Contrato n°. 019/2021, decorre de solicitação 
feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e “b” c/c 
§1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria Jurídica e 
Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor do coNTraTo: r$ 13.586.448,10 (treze milhões, quinhentos e 
oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos).
Valor acrEScido: r$ 3.359.896,63 (três milhões, trezentos e cinquenta 
e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos).
Valor SUPriMido: r$ 263.017,22 (duzentos e sessenta e três mil, dezes-
sete reais e vinte e dois centavos).
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 3.096.879,41 (três milhões, noventa 
e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 16.683.327,51 (dezesseis milhões, seis-
centos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um 
centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 2901; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; fonte de re-
curso: 0124000000; origem do recurso: Tesouro.
daTa da aSSiNaTUra: 11/10/2022.
NoME: TErcoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli.
cNPJ: 28.786.506/0001-9.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 869094
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº926 /2022 – arcoN - Pa, de 25 oUtUBro de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o processo eletrônico 
2022/926173– arcoN-STi; rESolVE: i – aUToriZar HildEGardES dE 
liMa aBdoN, matricula nº 5900896/2, ocupante do cargo de aSSESSor, a 
gozar quinze (15) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, 
no período de 09/12/2022 a 23/12/2022 ii - Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do 
ESTado do Pará, 25 dE oUTUBro dE 2022. EURIPEDES REIS DA CRUZ 
FILHO Diretor Geral – ARCON-PA

Protocolo: 868556

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 323 de 26 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
 coNSidEraNdo o Processo nº 2022/1377779;
 coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora MarTHa NilVia GoMES PiNa, ocupante 
do cargo de Engenheira agrônoma, matricula nº 23868/1, em substituição 
a servidora roSaNa BarBoSa da SilVa, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, matrícula n° 20842/1, designada na PorTaria Nº 337 de 
19/12/2019, para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 
068/2019 - SEdaP celebrado com a empresa NorTE TUriSMo.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 869117

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato N° 127/2020 - sedaP
oBJETo: rEPcTUaÇÃo do coNTraTo, ViSaNdo À MaNUTENÇÃo do 
EQUilÍBrio EcoNÔMico-fiNaNcEiro do coNTraTo, EM coNforMida-
dE coM a SUa cláUSUla SEXTa, Para adEQUaÇÃo do PrEÇo coNTra-
TUal ao aTUal cUSTo doS SErViÇoS, PaSSaNdo o Valor MENSal 
Para r$ 51.657,58 (ciNQUENTa E UM Mil, SEiScENToS E ciNQUENTa E 
SETE rEaiS E ciNQUENTa E oiTo cENTaVoS) E o Valor GloBal Para 
dE r$ 619.890,96 (SEiScENToS E dEZENoVE Mil, oiTocENToS E No-
VENTa rEaiS E NoVENTa E SEiS cENTaVoS).
daTa dE aSSiNaTUra: 26/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: aÇÃo: 8338; ElEMENTo dE dESPESa: 
339037; foNTE: 0101; fUNcioNal ProGraMáTica: 20.122.1297.8338.
coNTraTado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: alMiraNTE BarroSo, PaSSaGEM EliEZEr lEVY, Nº 205, 
Bairro: SoUZa, BElÉM(Pa), cEP: 66.812-030.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 868936

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº012/2022
Processo Nº 2022/1280293-sedaP

a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca – SEdaP, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no art. 
25, inc. ii, combinado com o inc. Vi do art. 13 da lei federal nº 8.666/93, 
considerando a Manifestação Jurídica exarado nos autos do processo nº 
2022/1280293-SEdaP, resolve conhecer a inexigibilidade de licitação para 
a contratação da empresa EXcElÊNcia EdUcaÇÃo EM ENSiNo lTda ins-
crita no cNPJ Nº 26.855.539/0001-16, objetivando a ParTiciPaÇÃo dE 
SErVidorES dESTa SEcrETaria No PrEGÃo SUMMiT 2022, QUE ocor-
rErá No PErÍodo dE 07 a 09/11/2022, Na cidadE dE GraMado/rS.
Valor: r$ 19.140,00 (dezenove mil, cento e quarenta reais)
funcional Programática: 20.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022
 JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 868630

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo - 012/2022
Processo Nº: 2022/1280293-sedaP

Nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, Ratifico a Inexigibilidade de 
licitação nos termos do procedimento epigrafado, com o fornecedor: EX-
cElÊNcia EdUcaÇÃo EM ENSiNo lTda, cNPJ nº 26.855.539/0001-16.
oBJETo: ParTiciPaÇÃo dE SErVidorES dESTa SEcrETaria No PrEGÃo 
SUMMiT 2022, QUE ocorrErá No PErÍodo dE 07 a 09/11/2022, Na 
cidadE dE GraMado/rS.
Valor: r$ 19.140,00 (dezenove mil, cento e quarenta reais)
funcional Programática : 20.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte: 0101
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
 JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 868624

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º terMo aditiVo siMPLiFicado de ProrroGaÇÃo 
de ViGÊNcia “de oFicio”

coNVÊNio Nº 06/2021-cEPlac
coNVÊNio Nº 27/2021-SEdaP
ProcESSo Nº2019/420908; 2022/149130
oBJETo dESTE TErMo adiTiVo SiMPlificado: ProrroGar a ViGÊNcia 
do coNVÊNio Por MaiS 12(doZE) MESES.
ViGÊNcia: 26/10/2022 À 25/10/2023
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPE-
cUário E da PESca - SEdaP
coNVENENTE: coMiSSÃo EXEcUTiVa do PlaNo da laVoUra cacaUEi-
ra – cEPlac do MiNiSTÉrio da PEcUária E aBaSTEciMENTo – MaPa
iNTErVENiENTE: fUNdaÇÃo dE dESENVolViMENTo da PESQUiSa do 
aGroNEGÓcio - fUNdEPaG
daTa dE aSSiNaTUra: 26/10/2022
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 868792
1º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 37/2021 - sedaP

data de assinatura: 26/10/2022
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 37/2021, por 
mais 06(seis) meses, a contar do dia 01/11/2022 à 31/04/2023.
convenente: MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU
Endereço: avenida Vinte e dois Março, nº 915, cEP: 68.380-000, no Muni-
cípio de São félix do Xingu, Estado do Pará.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 868942

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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:
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Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2015/555166 aNToNio ViEira MoTa faZENda GoiaBEira 1449,0991 ha SÃo fÉliX do 
XiNGU 1784/2022

Belém (Pa), 26/10/2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 868744
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
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 deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2017/430110 KEilla doS SaNToS oliVEi-
ra PaiXÃo SÍTio KadoSHi 46,2831 ha GoiaNÉSia do 

Pará 1783/2022

Belém (Pa), 26/10/2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 868603

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1769/2022 de 26/10/2022
objetivo: Para atender a ação de Entrega de 147 Títulos de regularização 
Urbana (rEUrB) e 25 Títulos de Propriedade (individuais) no município de 
Marituba/Pa
Período: 24/10/2022 (0,5) diárias
Servidores:
-3167569/1- antônio carlos Souza da costa (aux. administrativo)
-3170225/1- cleonice Silva rodrigues (aux. administrativo)
-3168751/1- Jarbas de Sousa furtado (aux. administrativo)
-3168760/1- Maria das Graças Pantoja ferreira (datilografo)
-3167259/1-Maria izabel Silva Pantoja (Telefonista)
-3166813/1-Maria José Soares Pereira (aux. administrativo)
-5960259/2- Maria rosalia Santos da Silva (assessor)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz de leão (ass.administrativo)
-3166007/1- rosalina ferreira Brunini (Ger. de doc. e arquivo)
-3167607/1- Sonia Maria freitas de Sousa (aux. administrativo)
-23132/1- iranildo Vicente da Silva (Motorista)
-2042363/1-João Borges Prestes (Motorista)
-57203419/1-Júlio césar da Silva Melo (Motorista)
-ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 868752
Portaria Nº 1778/2022 de 26/10/2022

objetivo: Para atender a ação de Entrega de 162 Títulos de Propriedade 
(individuais) no município de Tailândia/Pa.
Período: 25 a 27/10/2022 (2,5) diárias
Servidores:
-3170055/1- francisco albuquerque do Nascimento (of. administrativo)
-3168751/1- Jarbas de Sousa furtado (aux. administrativo)
-80845070/1- Karilene do Socorro Quaresma de Queiroz Bittencourt
(Gerente Projeto Especial)
-3167259/1-Maria izabel Silva Pantoja (Telefonista)
-3166813/1-Maria José Soares Pereira (aux. administrativo)
-3167798/1- Oneide Lídia Barata de Oliveira (Oficial Administrativo)
-3166007/1- rosalina ferreira Brunini (Ger. de doc. e arquivo)
-3167607/1- Sonia Maria freitas de Sousa (aux. administrativo)
-3167321/1- José Valdir costa Miranda (Motorista)
-57203419/1- Júlio césar da Silva Melo (Motorista)
-ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 869119

.

.

Férias
.

Portaria Nº 01786/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (Trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

7008203/2 João felipe da Silva Martins GcG 21/11/2022 a 
20/12/2022 2021/2022

3169901/1 Maria Sofia Oliveira Soares GEo 03/11/2022 a 
02/12/2022 2020/2021

Publique-se
Bruno Yoheiji Kono rsamos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 26 
de outubro de 2022

Protocolo: 869096

oUtras Matérias
.

editaL de LicitaÇÃo coNsoLidado – PreGÃo PreseNciaL
NÚMero: 001/2022

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo do SErViÇo ES-
PEcialiZado dE lEVaNTaMENTo, fÍSico-cadaSTral E ToPoGráfi-
co, dE loTES rUraiS, EM GlEBaS dE JUriSdiÇÃo do ESTado loca-
liZadaS No MUNicÍPio dE MoJU-Pa, QUE aBraNGErá a colETa dE 
iNforMaÇÕES dE coordENadaS E cadaSTroS SocioEcoNÔMicoS, 
GEorrEfErENciaMENTo dE iMÓVEiS rUraiS, ElaBoraÇÃo dE PEÇaS 
TÉcNicaS, arMaZENaMENTo EM BaNco dE dadoS, BEM coMo aTUali-
ZaÇÃo E diSPoNiBilidadE Para coNSUlTa do acErVo fUNdiário do 
ESTado do Pará.
Entrega do Edital e Retificações: Pelos sites oficiais www.compraspara.pa.
gov.br, www.iterpa.pa.gov.br, ou pelo e-mail: ca.iterpa@gmail.com
responsável pelo certame: raphael augusto corrêa – Presidente da co-
missão Especial de licitação
local de abertura: auditório do instituto de Terras do Pará – iTErPa- sito: 
rodovia augusto Montenegro, s/n, km 09- Parque Guajará
data de abertura: 29/11/2022.
Hora de abertura: 10h00 horas
orçamento: coNVÊNio Nº 907065/2020
ProcESSo: 21000040931202072
ParTida PTrES 191732
foNTE: 0188000000
Nd: 33304125
coNTraParTida
ação: 273.664
Proj./ativ.: 21.631.1497.8366
fonte: 0261007852
Elemento de despesa:339014
Pi.:210.000.8366c
Tipo de licitação: MENor PrEÇo GloBal
Maiores informações: Na coordenadoria administrativa do iTErPa, pelo te-
lefone (91)3181.6527, ou pelos sites: www.compraspara.pa.gov.br, www.
iterpa.pa.gov.br, e pelo e-mail: ca.iterpa@gmail.com.
ordenador: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS

Protocolo: 869050

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

Férias
.

Portaria Nº 066/2022-NGPr/rH 
BeLéM, 10 de oUtUBro de 2022.

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará 
rUral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na 
lei Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 
08/01/2019, publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com 
o processo N° 
2022/1148721
rESolVE: SUSPENdEr por necessidade de serviços 23 (vinte e três) 
dias do gozo de férias, no período de 10/10/2022 a 01/11/2022 da 
servidora PaMEla PaNToJa ModESTo, Gerente operacional, matrícula nº. 
5445940/2, concedida pela PorTaria Nº 060/2022-NGPr de 06/08/2022, 
referente ao período aquisitivo de 2021/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 868451

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2022/adeParÁ  

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão 
Eletrônico nº 04/2022/adEPará, processo nº 2022/466898, cujo objeto é 
a aquisição de materiais permanente e de consumo, para ações de comba-
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te à doença monilíase do cacaueiro e do cupuaçuzeiro, decide HoMoloGar 
o resultado do aludido certame, do tipo menor preço por item, em favor 
dos licitantes:
GESSica ZarZEKa oliVo - GrM MaQUiNaS E locacoES, cNPJ: 
97.541.831/0001-02, vencedora do item 1, pelo critério de menor preço, 
no valor total de r$ 8.323,00 (oito mil, trezentos e vinte e três reais).
SolUcoES NorTE ENGENHaria, coNSTrUcoES E coMErcio EirEli, 
cNPJ: 29.216.954/0001-18, vencedora dos itens 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 19, 20, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37 e 39, pelo critério de menor preço, 
no valor total de r$ 24.465,52 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta 
e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
ilMa cHaVES PErEira, cNPJ: 19.026.964/0001-37 vencedora do item 18, 
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 2.926,80 (dois mil, no-
vecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).
ProcliN aParElHoS E arTiGoS ciENTificoS lTda, cNPJ: 
00.484.240/0001-09, vencedora dos itens 05, 11 e 38, pelo critério de 
menor preço, no valor total de r$ 1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e 
cinco reais).
coNTaiNEr coMErcio E SErVicoS lTda, cNPJ: 41.243.002/0001-99, 
vencedora dos itens 6, 7, 24, 25, 26, 27 e 36 pelo critério de menor pre-
ço, no valor total de r$ 18.117,85 (dezoito mil, cento e dezessete reais e 
oitenta e cinco centavos).
MEdPriME diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E iNSUMoS HoSPiTala-
rES lTda, cNPJ: 45.838.204/0001-34, vencedora dos itens 16, 17, 21, 
22, 23, 29 e 32 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 4.387,60 
(quatro mil, trezentos e oitenta e sete  reais e sessenta centavos).
Belém/Pa, 26 de outubro de 2022  
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral em Exercício

Protocolo: 868940

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6823/2022: BENEficiá-
rio: JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS;Matrícula: 5861667;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de Pes-
soa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as 
necessidades da Gerência regional de Paragominas.Elemento de despesa/ 
Valor: 339030/39 / r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: adriElE caro-
liNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868900

.

.

diÁria
.

Portaria: 6824/2022 objetivo: Participar do V fórum Estadual de Vigi-
lância para febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SoUrE/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 57209646/ KEllY criS-
TiNY GoMES da PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico VETEriNário) / 2,5 
diáriaS / 06/11/2022 a 08/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 868904
Portaria: 6825/2022 Objetivo: Realizar atividades de fiscalização no 
evento denominado Prova de Três Tambores, vistoria técnica para reno-
vação ou encerramento de fiscalização de fármacos no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
iTaiTUBa/Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEi-
ra (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 14/10/2022 a 16/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868911
Portaria: 6822/2022 objetivo: realizar Educação sanitária para cumpri-
mento de metas do PPa, estipuladas pelo MaPa e adEPara.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMa-
rU do NorTE/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 1,5 diária / 31/10/2022 a 01/11/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868895
Portaria: 6813/2022 Objetivo: Vistoriar Estabelecimentos Beneficiadores da 
cadeia Produtiva da Mandioca.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: caMETá/Pa Servidor: 57189772/ clEBEr EU-
fraSio SaMPaio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 
28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868776
Portaria: 6814/2022 Objetivo: Vistoriar Estabelecimentos Beneficiado-
res da cadeia Produtiva da Mandioca.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: iriTUia/Pa destino: caMETá/Pa Servidor: 51855520/ 
roSaNa PENHa liMa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS 
/ 24/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 868788
Portaria: 6815/2022 objetivo: reunir com autoridades durante o XXXi 
festival do açaí.fundamento legal: lei 5.810/94 art.145/149. ori-
gem: acará/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servi-
dor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 21/10/2022 a 23/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868799

Portaria: 6817/2022 Objetivo: Participar do Curso de Qualificação: Ge-
rência de Material, almoxarifado e Patrimônio -Presencial. fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ViGia/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 55585543/ MaUro lEal diaS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: adriElE caroli-
Na fraNco cardoSo.

Protocolo: 868801
Portaria: 6816/2022 objetivo: reunir com setor produtivo para orien-
tar sobre cadastramento junto adepara.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MocaJUBa/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 54193762/ Joao 
QUEiroZ rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 25/10/2022 a 
27/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868800
Portaria: 6818/2022 objetivo: dar apoio administrativo e atendimento aos 
produtores rurais no Município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ViGia/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 55585543/ 
MaUro lEal diaS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 
a 28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868808
Portaria: 6820/2022 objetivo: realizar Educação sanitária para cumpri-
mento de metas do PPa, estipuladas pelo MaPa e adEPara. fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
PaU d`arco/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa Mar-
QUES (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 31/10/2022 a 01/11/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868835
Portaria: 6821/2022 objetivo: realizar Educação sanitária para cumpri-
mento de metas do PPa, estipuladas pelo MaPa e adEPara.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMa-
rU do NorTE/Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉ-
dico VETEriNário) / 1,5 diária / 31/10/2022 a 01/11/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868840
Portaria: 6819/2022 objetivo: realizar Educação sanitária para cumpri-
mento de metas do PPa, estipuladas pelo MaPa e adEPara.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU 
d`arco/Pa Servidor: 54187010 / iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aU-
Xiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 31/10/2022 a 01/11/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868826
Portaria: 6799/2022 objetivo: reunir com setores produtivos de produ-
tos e subprodutos de origem vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa 
Servidor: 57198639/ alESSaNdro fraNca alfaia (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 24/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868604
Portaria: 6804/2022 objetivo: realização das atividades de fiscalização 
no trânsito de produtos e subprodutos de origem animal/vegetal. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEJo GraNdE do ara-
GUaia/Pa destino: PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 6403559/ aNdrÉia 
SilVa da SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEri-
Nário) / 0,5 diária / 20/10/2022 a 20/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868622
Portaria: 6803/2022 objetivo: realizar a vistoria de renovação de licen-
ça junto à ADEPARÁ e fiscalização de produtos vencidos.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: florESTa 
do araGUaia/Pa Servidor: 57175962/ EUfraSio JacoME dE MoUra fi-
lHo (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 10/10/2022 a 11/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868615
Portaria: 6801/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em evento agropecu-
ário na comunidade Estrada Nova-distrito Monte dourado.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alMEiriM/Pa destino: MoNTE doU-
rado/Pa Servidor: 5914905/ BrUNo doS SaNToS caTUNda (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 21/10/2022 
a 23/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868620
Portaria: 6800/2022 objetivo: reunir com setores produtivos de pro-
dutos e subprodutos de origem vegetal. fundamento legal: lei 5.810/94 
art.145/149. origem: acará/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Ser-
vidor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 24/10/2022 a 26/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868613
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

51494/2022, Portaria Nº 6295/2022 de 07/10/2022.
Portaria: 6811/2022 objetivo: realizar contagem de rebanho e realizar 
vacinação assistida, atendendo à determinação judicial.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: cHaVES, 
SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 54188793/ BrUNo EVEr oliVEira 
cHUcrE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 16 diáriaS / 16/10/2022 
a 31/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868643
Portaria: 6808/2022 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de 2 (dois) 
eventos agropecuários “81º leilão comercial e lEilÃo dE ToUroS de cru-
zeiro do Sul”, no Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54186801/ SEr-
Gio lUiS aMaral (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 20/10/2022 a 
24/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868646
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Portaria: 6807/2022 objetivo: deslocamento para entrega de compu-
tadores e avaliação das notificações de vacina nas unidades de Trairão e 
FORDLANDIA- AVEIRO, para 2 ª etapa da Vacinação Novembro/2022.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTaiTUBa/Pa destino: 
aVEiro, TrairÃo, fordlaNdia /Pa Servidor: 80846037/ doUGlaS Moa-
cir caMPoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 31/10/2022 
a 03/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868641
Portaria: 6806/2022 Objetivo: Realizar atividades de fiscalização nas 
revendas agropecuárias, vistoria técnica para renovação ou encerramento 
de fiscalização de fármacos, controle de estoque de vacinas e planejamen-
to de ações para campanha afToSa novembro de 2022.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: iTaiTUBa/
Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdi-
co VETEriNário) / 1,5 diária / 27/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868634
Portaria: 6810/2022 objetivo: dar apoio na Supervisão Técnica e ad-
ministrativa na Eac pertencente a jurisdição da Gerência regional de cas-
tanhal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iNHaNGa-
Pi/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 54186767/ aNa 
flaVia doS SaNToS aBraNTES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 868637
Portaria: 6805/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em estabelecimento 
SiSBi no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: BrEU BraNco/Pa Servidor: 
54189455/ BarBra aMaNda BEZErra loPES  (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário) / 2,5 diáriaS / 25/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: adriE-
lE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868626
Portaria: 6802/2022 Objetivo: Dar apoio na fiscalização da 1ª Prova 
de Tambor, no Município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTarÉM/Pa destino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 14117/ JUraNdir 
aNToNio SoUSa cHaGaS/ (fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E flo-
rESTal) / 3,5 diáriaS / 14/10/2022 a 17/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868629
Portaria: 6809/2022 objetivo: realizar capacitação para uso do PaE 
4.0.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 57176268/ Maria JoSE SaNToS MElo 
da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 03/11/2022 a 
05/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868650
Portaria: 6826/2022 Objetivo: Realizar fiscalização quanto ao uso cor-
reto de agrotóxicos, em casas agropecuárias e propriedades rurais, lo-
calizadas no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servi-
dor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868922

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0206/22-30/09/2022
c o N c E d E r a Extensionista rural l – roBENiZia da Moda corrÊa 
- Matrícula nº 57189560/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 20/09/2012 à 29/09/2019, que será gozado no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/1143883).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0204/22-30/09/2022
c o N c E d E r a Extensionista rural l – PaTrÍcia SUraMa PariSE Maia 
- Matrícula nº 57190046/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 04/10/2012 à 03/10/2017, que será gozado no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/1083347).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 868674

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 015/2022
Processo: 2022/1117165

disPeNsa de LicitaÇÃo: 028/2022
 a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de 
sua Presidente em Exercício Srª. Marialva Sousa Costa,, Autoridade 
Homologadora de cotação Eletrônica, PorTaria Nº 0551/2022, de 
20/10/2022, torna Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo 
ElETrÔNica nº 015/2022, tipo “Menor valor Global do Serviço” a ser 
arrematado e pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de serviços de aplicações e de 
Banco de dados para instalação do uma infraestrutura de softwares open-
source em ambiente nuvem e sustentação do ambiente (monitoramento e 
suporte) para o núcleo de geotecnologias do EMaTEr-Pará.
 a abertura realizar-se-á no dia 31 de outubro de 2022, às 09:00 ho-
ras (horário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos ende-
reços eletrônicos: http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.
com.br/cotacao/ e site da EMaTEr/Pa, contato pelo telefone (91) 3299-
3463 ou e-mail: cplemater@outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 
horas.
Marituba (Pa), 26 de outubro de 2022.
coordenador responsável: Edson Ugulino lima
Presidente em Exercício - EMaTEr-Pa: Marialva Sousa costa

Protocolo: 868783
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 014/2022.

Processo: 2022/503259
disPeNsa de LicitaÇÃo 029/2022

a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr – Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através 
da Presidente em Exercício Srª. Marialva Sousa Costa, Autoridade 
Homologadora de cotação Eletrônica, PorTaria Nº 0551/2022, de 
20/10/2022, torna Público a abertura do Processo licitatório de coTaÇÃo 
ElETrÔNica nº 014/2022, tipo “Menor Preço Global” a ser arrematado 
e pago pela administração Pública, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de Vidraria para laboratório de 
Solos, conforme as especificações e quantitativos relacionados no item 14 
do Termo de referência e item 04 do Edital n° 014/2022, para atender 
as necessidades desta empresa EMaTEr-Pa no centro de Treinamento 
agroecologico e inovação Tecnologico e Pesquisa do Sudeste Paraense em 
conceição do araguaia, de acordo com normas e diretrizes estabelecidos.
 a abertura realizar-se-á no dia 31 de oUTUBro de 2022, às 09:00 ho-
ras (horário local). o Edital encontra-se disponível na internet nos ende-
reços eletrônicos: http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.
com.br/cotacao/ , contato pelo telefone (91) 98505-8935 ou e-mail: cple-
mater@outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 26 de outubro de 2022.
coordenador responsável: oscar Souza do carmo Júnior
Presidente-EMaTEr-Pa: Marialva Sousa costa.

Protocolo: 869141

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 029/2022.BENEficiário lE-
oMar BarroS liMa/ MaTrÍcUla: 5869498/fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa 
rUral ii /MUNicÍPio:PaU d’arco-l/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 
rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 do ES-
criTÓrio local dE PaU d’arco/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foN-
TE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 400,00/3390-39 = r$ 
100,00 /ToTal r$ 500,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868921
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 028/2022.BENEficiário 
JoSÉ ricHard dE araÚJo caSTro/ MaTrÍcUla: 57223732/fUNÇÃo: 
EXTENSioNiSTa rUral ii /MUNicÍPio:florESTa do araGUaia-l/ oBJE-
TiVo: cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNfor-
ME ProaTEr 2022 do EScriTÓrio local dE florESTa do araGUaia/ 
ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 
3390-30 = r$ 1.000,00/ToTal r$ 1.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro 
SaNToS SilVa

Protocolo: 868917
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 027/2022.BENEficiário 
iSac PoNcE raYa/ MaTrÍcUla: 57175465/fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa 
rUral i /MUNicÍPio: SaNTaNa do araGUaia -l/ oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 
2022 do EScriTÓrio local dE SaNTaNa do araGUaia/ ProG:1491/ 
ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 
900,00/3390-39 = r$ 100,00 /ToTal r$ 1.000,00/PraZo Para aPlica-
ÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: 
lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868914
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 026/2022.BENEficiário 
ElUEUdE alVES da crUZ/ MaTrÍcUla: 57210224/fUNÇÃo: EXTENSio-
NiSTa rUral ii /MUNicÍPio: XiNGUara-l/ oBJETiVo: cUSTEar dESPE-
SaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 do 
EScriTÓrio local XiNGUara/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 
0101/ / ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 600,00/ 3390-39 = r$ 
400,00 /ToTal r$ 1.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868912
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 023/2022.BENEficiário 
cEZar aUGUSTo BarroS carNEiro/ MaTrÍcUla: 5843510/fUNÇÃo: 
EXTENSioNiSTa rUral ii /MUNicÍPio:aGUa aZUl do NorTE-l/ oBJETi-
Vo: cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNfor-
ME ProaTEr 2022 do EScriTÓrio local dE aGUa aZUl do NorTE/ 
ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 
3390-30 = r$ 600,00/ 3390-39 = r$ 400,00 /ToTal r$ 1.000,00/PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE 
dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868906
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 024/2022.BENEficiário 
clEUdE MoraES SilVa/ MaTrÍcUla: 5870437/fUNÇÃo: EXTENSioNiS-
Ta rUral ii /MUNicÍPio:SaPUcaia-l/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 
rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 do ES-
criTÓrio local dE SaPUcaia/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foN-
TE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 600,00/ 3390-39 = r$ 
400,00 /ToTal r$ 1.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868908
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 025/2022.BENEficiário 
darllaN PHiliPPE PaliToT fErNaNdES / MaTrÍcUla: 57173878/fUN-
ÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i /MUNicÍPio:coNcEiÇÃo do araGUaia
-l/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr 
coNforME ProaTEr 2022 do EScriTÓrio local dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo 
dEdESPESa: 3390-30 = r$ 1.500,00/3390-39 = r$ 500,00 /ToTal r$ 
2.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ 
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868909
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 030/2022.BENEficiário ro-
driGo da SilVa SirQUEira/ MaTrÍcUla: 57211550/fUNÇÃo: EXTENSio-
NiSTa rUral ii /MUNicÍPio: rio Maria -l/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 
rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 do EScri-
TÓrio local dE rio Maria / ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ 
ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 600,00/3390-39 = r$ 400,00 /ToTal 
r$ 1.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ 
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868924
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 031/2022.BENEficiário 
roNNiE PETErSoN PErEira doS SaNToS/ MaTrÍcUla: 5879574/3/
fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii /MUNicÍPio: TUcUMa -l/ oBJETi-
Vo: cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNfor-
ME ProaTEr 2022 do EScriTÓrio local TUcUMa/ ProG:1491/ ProJ. 
aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 600,00/ 
3390-39 = r$ 400,00 /ToTal r$ 1.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 
diaS/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro 
SaNToS SilVa

Protocolo: 868925
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 032/2022.BENEficiário 
EMErSoN aNdrÉ coiMBra/ MaTrÍcUla: 55586003/fUNÇÃo: EXTEN-
SioNiSTa rUral i /MUNicÍPio:rEdENÇÃo-l/ oBJETiVo: cUSTEar dES-
PESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 2022 
do EScriTÓrio local rEdENÇÃo/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foN-
TE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 800,00/ 3390-39 = r$ 
200,00 /ToTal r$ 1.000,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMPro-
VaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868927
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 033/2022.BENEficiário: 
fláVio SaNToS SilVa/ MaTrÍcUla: 55587024/fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa 
rUral i /MUNicÍPio:coNcEiÇÃo do araGUaia-r/ oBJETiVo: cUSTEar 
dESPESaS rEfErENTES ao acoMPaMHaMENTo E MoNiToraMENTo daS 
aTiVidadES do ProaTEr 2022/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 
0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 730,00/ 3390-39 = r$ 600,00 
/ToTal r$ 1.330,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS/ coMProVaÇÃo: 15 
diaS/ ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 868929
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº 051/2022

BENEficiário: Taciana Miranda da Silva; MaT.: 57212758; fUNÇÃo: 
Extensionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; 
oBJ.: atender atividades administrativas da Unidade Gestora de ilhas. MU-
Nic.: Belém - r; Elemento de despesa: 339030: r$2.260,00; 339039: 
r$540,00. ord. dE dESPESaS UG ilHaS: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo.

Protocolo: 868970

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 2700/2022-GaB/correG. 
BeLéM/Pa, 25 de oUtUBro de 2022.

a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, 
caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 020/2022-cPad, de 
17/10/2022, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1633/2019-GaB/corrEG, de 10/10/2019, 
publicada no doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução pela 
PorTaria Nº. 1676/2022-GaB/corrEG de 01/08/2022, publicada no doE 
nº. 35066, de 03/08/2022, referente aos fatos de que trata o documento 
nº. 2015/0000023234.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 867992

.

.

térMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: daYSE GoNZaGa BraGa
MaTrÍcUla: 5954950
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE - Engenharia florestal
a coNTar dE 01/11/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrativa e 
financeira

Protocolo: 865539

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 02693/2022 – dGaF/GaB/seMas, 
de 26/10/2022

Nome: rENaTa BaliEiro coSTa
Matrícula: 5954984/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 22/09/2022 a 20/03/2023
Processo: 2022/1323058
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 868874

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02711/2022-GaB/seMas, de 26.10.2022
Servidor: rafaEl ESTUMaNo lEal
cargo: Gerente
Matrícula: 5927747/2
i - dESiGNar, o servidor para responder pela coordenadoria de Planeja-
mento em recursos Hídricos - cPlaN, durante o impedimento da titular 
VErÔNica JUSSara coSTa BiTTENcoUrT, matrícula nº 57175416/1, de 
férias no período de 09/12/2022 a 23/12/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 868973
Portaria Nº 02709/2022-GaB/seMas, de 26.10.2022

Servidora: aNa BEaTriZ MENdES aMaral raMoS
cargo: coordenadora
Matrícula: 5963792/2
i - dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de licenciamen-
to ambiental - dla, durante o impedimento do titular MarcElo aUGUS-
To MorENo da SilVa alVES, matrícula nº 54197163/3, no período de 
24/10/2022 a 27/10/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 868963
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Portaria Nº 02712/2022-GaB/seMas, de 26.10.2022
Servidora: EdKEYSE diaS GoNÇalVES
cargo: assessor
Matrícula: 5936223/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pelo comitê de Monitoramento 
e Planejamento Estratégico para fiscalização - cfiSc, durante o impedi-
mento da titular JaKEliNE da SilVa ViaNa, matrícula nº 5914604/3, no 
período de 24/10/2022 a 28/10/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 868985

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico N° 025/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2022/787343 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 025/2022 - SEMaS, cujo objeto é aquisição de saco de lixo plástico 
reciclado, para atender as necessidades internas da Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade, tendo como vencedora do certame, 
a empresa abaixo discriminada:
Empresa: VirTUE coMErcio lTda / cNPJ: 42.600.732/0001-62
Valor Total: r$ 26.448,62 (loTE ÚNico)
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 868688
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 026/2022-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório nº 2022/861812 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 026/2022 - SEMaS, cujo objeto é aquisição de coletores para conti-
nuidade e eficiência da coleta seletiva, a fim de atender as necessidades 
internas da Secretaria de estado de meio ambientes e sustentabilidade, 
conforme as condições e especificações constantes no Edital, tendo como 
vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: J. l. r. araUJo coM. E SErViÇoS / cNPJ: 83.913.665/0001-13
Valor Total: r$ 18.191,00 (loTE ÚNico)
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 868640

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 025/2022-seMas

O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 800/2022 – GAB/SEMAS, 
de 03/05/2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 2022/787343, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 025/2022 – SEMaS, cujo objeto é aquisição de 
saco de lixo plástico reciclado, para atender as necessidades internas da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, tendo como 
vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: VirTUE coMErcio lTda / cNPJ: 42.600.732/0001-62
Valor Total: r$ 26.448,62 (loTE ÚNico)
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022.
aZiEl MoraES da lUZ
PrEGoEiro/cPl/SEMaS

Protocolo: 868686
terMo de adJUdicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 026/2022-seMas
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 800/2022 – GAB/SEMAS, 
de 03/05/2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 2022/861812, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 026/2022 – SEMaS, cujo objeto é aquisição de 
coletores para continuidade e eficiência da coleta seletiva, a fim de atender 
as necessidades internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade, conforme as condições e especificações constantes no 
Edital, tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: J. l. r. araUJo coM. E SErViÇoS / cNPJ: 83.913.665/0001-13
Valor Total: r$ 18.191,00 (loTE ÚNico)
Belém/Pa, 28 de setembro de 2022.
aZiEl MoraES da lUZ
PrEGoEiro/cPl/SEMaS

Protocolo: 868671

diÁria
.

Portaria Nº 2641/2022 - GaB/seMas 
19 de oUtUBro de 2022.

objetivo: realizarem vistoria técnica em empresa localizada no município 
de Juruti
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e Juruti/Pa
Período: 06/11 à 12/11/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5907566/2 - diEGo SilVa SaldaNHa - (Gerente)
- 6005246/2 - daVi GoNcalVES PiNTo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5926173/2 - iVaNEidE da SilVa fUrTado - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954963/1 - ElENa alMEida dE carValHo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5965826/1 - roMUlo PiNTo aMaral - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5938542/2 - aNa carla SoUZa PErEira - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 866303
Portaria Nº 2662/2022 - GaB/seMas 

20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica na área do empreendimento e reunião com a equipe 
técnica da empresa SiSa Salvação e SiSa Buriti, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 02/11 a 05/11/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES- (diretor)
- 5954829/1 - lariSSa roBErTa oliVEira caSTro SaNToS – (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867007
Portaria Nº 2686/2022 - GaB/seMas 

24 de oUtUBro de 2022.
objetivo: participação no workshop de capacitação do Sistema car 2.0 e 
demais agendas de reuniões em conjunto com a diNUrE, que ocorrerá na 
sede da SEMaS/Pa em Belém-Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: Belém/Pa.
Período: 26/10/2022 à 29/10/2022 – 03 e ½ diárias
Servidores:
– 97571411/ 2 – aMilToN alVES dE aGUiar – (coordenador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 868214
Portaria Nº 2702/2022 - GaB/seMas 

25 de oUtUBro de 2022.
objetivo:apuração de informações referentes a denúncia de crime ambien-
tal nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: itaituba/Santarém/Pa
Período: 24/10 a 29/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 57192651/1- VicTor MaNfriNi corrEa BraGa – (delegado/assessor)
- 5954941/1 - fiaMMa BUcHiNGEr alVES - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5925173/3 - raYaNE criSTiNa coElHo dE liMa - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 868327
Portaria Nº 2707/2022 - GaB/seMas 

25 de oUtUBro de 2022.
objetivo: apurar informações de crimes ambientais no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 21/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5954934/1 - GUSTaVo airES SarMaNHo– (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5865182/3 - Marcio rodriGUES PiNHEiro - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 868520
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 794 de 25 de oUtUBro de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora Gracialda costa ferreira, matrícula 
nº 5961452, no período de 24 a 26/11/2022, com destino a Portel-Pa. ob-
jetivo: Participação e apoio na realização do evento V feira de ciências do 
rio acutipereira. as despesas de viagem serão de responsabilidade Projeto 
Bem diverso/Sustenta inova da Embrapa amazônia oriental.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 868712

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 772 de 19 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de anapu-Pa, de 11 a 14/10/2022:

servidor objetivo
Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, 

ocupante do cargo de Gerente.
realizar monitoramento de açaizais nativos.Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 

57200772, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1306223 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 782 de 18 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/1282515 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ati-
vidades de Monitoramento e fiscalização ambiental nos municípios de 
abrangência da região administrativa do Mosaico de Unidades de conser-
vação lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 18 a 26/10/2022 - 8,5 (oito e meia) diárias
Servidor: 1° SUB TEN. Maciel Santana Nunes – 56884851
2º SGT Mauro rangel dos Santos Marques – 55763261
cB Max Well rodriguez de Sousa – 57231889
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 784 de 20 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de São Geraldo do araguaia-Pa, de 14 a 18/10/2022:

servidor objetivo
Mariana Bogéa de Souza, matrícula nº 5905131, 

ocupante do cargo de Gerente.
Prestar apoio a Gerência da região administrativa do araguaia em 

função da situação de calamidade ambiental.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a servidora acima, conforme 
o processo nº 2022/1322118 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 785 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os mu-
nicípios de altamira, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu-Pa, de 24 a 
28/10/2022:

servidor objetivo
dilson Nazareno favacho lopes, matrícula nº 

5894692, ocupante do cargo de Gerente.
Participar de reuniões para definir ações de monitoramento e fiscaliza-

ção para 2023 no Tabuleiro do Embaubal.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1306475 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 786 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 31/10 a 15/11/2022:

servidor objetivo
Josiane amanda Miranda raposo, matrícula nº 
5934577, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

realizar atividades de educação ambiental relacionadas defeso e divul-
gação do Plano de Manejo nos municípios de abrangência do Mosaico 

lago de Tucuruí.

ii - conceder 15,5 (quinze e meia) diárias, a servidora acima, confor-
me o processo nº 2022/1287587 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 787 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Benevides-Pa, no dia 20/10/2022:

servidor objetivo

Emanuel de Jesus ferreira do amaral, matrícula 
nº 5942880, ocupante do cargo de auxiliar 

operacional.

apoio na logística a visita Técnica para reconhecimento e monitoramen-
to das fragilidades e potencialidades do rEViS, para readequação do 

plano operacional de educação ambiental da referida Uc. comunidade 
Santo amaro.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, ao servidor acima, conforme o processo nº 
2022/1295648 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 788 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Nova ipixuna-Pa, de 31/10 a 04/11/2022:

servidor objetivo
Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, 

ocupante do cargo de Gerente.
realizar monitoramento nos viveiros individuais em propriedades do 

grupo GTaE.Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 
57200772, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1306316 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 789 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Marabá-Pa, de 07 a 11/11/2022:

servidor objetivo
Keylah regina Borges, matrícula nº 5783631, 

ocupante do cargo de Gerente.
Viagem para Belém para participar da feira da Floresta Ideflor-Bio.Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 

57200772, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1285475 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 790 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o municí-
pios de Santarém, oriximiná e Óbidos-Pa, de 07 a 22/11/2022:

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

Gestão ambiental.
Monitoramento na floTa do Trombetas.

ii - conceder 15,5 (quinze e meia) diárias, ao servidor acima, confor-
me o processo nº 2022/1288611 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 791 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Belém-Pa, de 08 a 11/11/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, 

ocupante do cargo de Gerente.
Participação na feira “floresta Pará 2022: caminho para a sustenta-

bilidade”.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1311057 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 792 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Santarém e Belém-Pa, de 06 a 11/11/2022:

servidor objetivo
ronaldison antonio de oliveira farias, matrícula 

nº 5965237, ocupante do cargo de Gerente. Participar do evento floresta Pará.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1288890 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 868697
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secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 045/2022 – FisP
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP, designada através da PorTaria Nº 1.015/2022-
ccG, de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e 
rESolUÇÃo nº 002/2022-fiSP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 
35.068 em 04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2022/301647, referente ao EdiTal PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 04/2022/fiSP, que gerou o coNTraTo de número 
37/2022 - FISP, firmados entre este Fundo de Investimento de Segurança 
Pública - fiSP e a empresa i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli, para 
aQUiSiÇÃo dE 400 EQUiPaMENToS dE iNforMáTica do TiPo NoBrEaK 
700Va / 350W / BiVolT aUToMáTico: ENTrada 115V / 127V / 220V E 
TENSÃO DE SAÍDA 115V, com a finalidade de atender as necessidades da 
Polícia civil do Estado do Pará – Pc/Pa.
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores SÉrGio dE oliVEira dUarTE, cPf 
305.723.202-72, Mf 5232910 - EPc; lUÍra dE SoUZa caMPoS daMaS-
cENo MoNTEiro, cPf 886.338.702-82, Mf 55585927 - EPc; lUiZ rool-
SElVErT MaciEl fErrEira, cPf 181.149.462-53, Mf 73423, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, para atuarem como fiScaiS do contrato supramencio-
nado, junto a Polícia civil do Estado do Pará – Pc/Pa, visando ao efetivo 
cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil, após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes 
do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as me-
didas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 
8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
__________________________________________________________
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segu-
rança Pública

Protocolo: 868653

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 037-2022-FisP - eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de 400 equipamentos de informática do tipo NoBrE-
aK 700Va / 350W / Bivolt automático: Entrada 115V / 127V / 220V e 
tensão de saída 115V, para atender as necessidades da Polícia civil do 
Estado do Pará – Pc/Pa. Valor: r$ 169.948,00 (cento e sessenta e nove 
mil, novecentos e quarenta e oito reais). data da assinatura: 26/10/2022. 
Vigência: 26/10/2022 à 25/10/2023, Processo nº 2022/301647, Edi-
tal do Pregão Eletrônico n° 04/2022/fiSP. funcional Programáti-
ca: 44.101.06.181.1502.7559, Natureza da despesa: 449052, fonte: 
0141 e 0341. contratada: i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 27.363.204/0001-43, localizada na Trav. lomas Va-
lentinas, N° 2625, Sala 308 – Bairro do Marco – Belém/Pa, cEP: 66.093-
677. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, diretora e ordenadora de 
despesas do fiSP. i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli. aNdrÉa fEr-
rEira doS SaNToS.

Protocolo: 868631

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo

HoMoLoGaÇÃo
após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela autorida-
de competente deste fiSP, a dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, dire-
tora e ordenadora de despesas do fiSP, HoMoloGa o procedimento lici-
tatório nº 2022/1022915, na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022-

fiSP, que tem como objeto a aquisição de veículo VaN, visando atender 
as demandas da Polícia Militar do Pará – PMPa, com o valor total de r$ 
607.000,00 (seiscentos e sete mil reais), pertinentes à empresa MaNUPa 
coMErcio EXPorTaÇÃo iMPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS E VEicUloS 
adaPTadoS lTda.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segu-
rança Pública

Protocolo: 868690

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1865/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1351050
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MaraBá E TUcUrUi/Pa
PErÍodo: 15 à 19.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) 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: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): BrUNa ValÉria GEMaQUE QUEiroZ, Mf: 6045670-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1866/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1308550
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 21 à 24.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): SGT BM Elcio doS SaNToS aMaral, Mf: 5428491-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1867/2022 –saGa
oBJETiVo: Transporte de mecânico para manutenção de helicópteros do GraESP.
ProcESSo: 2022/1325911
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 09.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1868/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1347915
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): SÃo GEraldo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 17 à 18.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES, 
Mf: 5264162-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1869/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/1346657
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 23 à 25.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM MarcElo faBricio da coSTa dE alBU-
QUErQUE, Mf: 5817722-1
2° SGT PM JoSE alEXaNdrE doS SaNToS, Mf: 5587433-1
3° SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1870/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/1346988
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 23 à 25.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 868773
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Férias
.

Portaria Nº110/2022/cGP-GaB/sec.
Belém, 25 de outubro de 2022
coNSidEraNdo: o Plano de férias de 2022.
r E S o l V E:
i - Excluir da PorTaria Nº 1845/2022-SaGa,de 18.10.2022,publicada no 
doE nº 35.155, de 19.10.2022.
ii - conceder férias regulamentares no mês de dezembro de 2022, ao 
servidor abaixo relacionado:
 

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

PaUlo roBErTo doS 
SaNToS liMa

SEcrETário adJUNTo dE GES-
TÃo adMiNiSTraTiVa 2021/2022 01/12 a 

30/12/2022 5103371/4

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 868638

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1383/2022 – sccMo/sP/dGP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da lei complementar Estadual 
nº 053/2006,
rESolVE:
art. 1º NoMEar o cEl QoPM rr rG 12699 raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa 
diaS, para exercer a função de diretor do fundo de Saúde da PMPa;
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 29 de agosto de 2022, revogando-se as dispo-
sições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci-Pa, 26 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 868913
Portaria Nº 1376/2022 – sccMo/dGP

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da lei complementar Estadual 
nº 053/2006 e no artigo 12, alínea “b”, item 1, do decreto Estadual nº 
2.400/1982 e conforme os termos do decreto de 26 de agosto de 2022 
publicado no Diário Oficial nº 35.093,
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o cEl QoSPM rG 27235 lÍSio EdUardo caPEla HEr-
MES, da função de diretor do fundo de Saúde da PMPa.
art. 2º TraNSfErir o cEl QoSPM rG 27235 lÍSio EdUardo caPEla 
HErMES, por necessidade do serviço, do fundo de Saúde da PMPa (Be-
lém) para o Departamento Geral de Pessoal da PMPA (Icoaraci), ficando 
na condição de adido à Subseção de controle de cessão e agregação de 
Policiais Militares.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 26 de agosto de 2022, revogando-se as dis-
posições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci-Pa, 26 de outubrode 2022.
JoSÉ dilSoNMElo dE SoUZa JÚNior– cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 868934
Portaria Nº 3524/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, 
inciso Viii e o 127, da lei Estadual nº 5.251/1985, considerando a cópia da 
certidão de óbito, matricula nº 066852 01 55 2022 4 00063 066 0055246 
53, expedida pelo cartório do 3º ofício de registro civil de Pessoas Na-
turais de Belém/Pa – Belém/Pa, do Sd PM rG 40995 GENiValdo GoMES 
da cUNHa, expedida em 19 de outubro de 2022 (PaE Nº 2022/1362110);
rESolVE:
art. 1º EXclUir do serviço ativo da PMPa, o Sd PM rG 40995 GENiValdo 
GoMES da cUNHa, a contar de 17 de outubro de 2022, em virtude do seu 
falecimento.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 26 de outubro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 869077

errata
.

errata da Portaria Nº 5751/22/di/dF, contida no doE nº 35.156 do 
dia 20/10/2022; onde Lê-se: Servidor: TEN cEl PM Nelson alves de 
Sena; cPf: 658.950.292-72; Valor: r$ 3.323,46. SGT PM dinaldo antonio 
lima da Silva; cPf: 331.200.482-91; Valor: r$ 2.769,48. cB PM Everton 
Jorge Gomes da Silva; cPf: 763.206.002-25; Valor: r$ 2.658,60. cB PM 
cristiane Sousa de Sena; cPf: 915.575.692-15; Valor: r$ 2.658,60. Leia-
se: Servidor: TEN cEl PM Nelson alves de Sena; cPf: 658.950.292-
72; Valor: r$ 3.323,46. SGT PM Marcelino ramos do rosário; 
cPf:613.937.702-15 Valor:r$ 2.769,48. cB PM Everton Jorge Gomes da 
Silva; cPf: 763.206.002-25; Valor: r$ 2.658,60. cB PM cristiane Sousa 
de Sena; cPf: 915.575.692-15; Valor: r$ 2.658,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 868619

diÁria
.

Portaria Nº5910/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleções 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM carlos alfredo Pantoja lopes; cPf: 005.710.982-
66; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5911/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: SGT PM Mechelle Bonese Parente dos Santos 
rodrigues; cPf: 755.261.662-87; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5912/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: cB PM Jocélio Tiago damasceno de Melo; cPf: 
911.355.672-04; 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 Nº5913/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: Sd PM Eder Nelson Trindade Barbosa; cPf: 
002.307.692-50 ; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5914/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: Sd PM ivan de Sousa Sampaio Junior; cPf: 
037.460.742-74; Valor: r$514,32.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5915/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: igarapé-açu-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM José Thiago Magalhães de freitas; cPf: 874.735.342-
20; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5916/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Magalhães Barata-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: Sd PM Thyago Patryck Silva Pantoja; cPf: 
012.756.482-90; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5917/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Magalhães Barata-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: Sd PM ruan Bruno Pierote de Sousa; cPf: 
061.224.873-92; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5918/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM caio cesar Pereira da Silva; cPf: 015.805.492-
09; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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Portaria Nº5919/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM dean Jorge Maia Mendes; cPf: 875.674.402-10; Valor: 
r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5920/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Valdir Barros ribeiro Junior; cPf: 634.342.452-
00; Valor: r$ 522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5929/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM carlos augusto Silva de oliveira; cPf: 302.840.582-
20; Valor: r$ 923,16. SGT PM Jorge freitas da Silva; cPf: 410.073.282-
15; Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5999/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: SGT PM Jenniffer Rodrigues Santos Casseb; CPF: 807.782.242-
87; Valor: r$ 1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 868806
Portaria Nº6025/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 21 a 22/10/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cEl PM robinson augusto 
Boulhosa Bezerra; cPf: 319.918.232-15 ; Valor: r$ 474,78. cB PM 
antônio costa campos Neto; cPf: 018.943.203-95; Valor: r$ 379,80. 
ordENador: cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868787
Portaria Nº5900/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: redenção-Pa; destino: floresta do araguaia-Pa; 
Período: 29 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM Eder Pereira de Jesus; cPf: 
668.161.732-87 ; Valor: r$474,78. TEN PM Bruno Santos campos; cPf: 
002.828.432-13; Valor: r$423,33. SGT PM francineto da rocha Santos; 
cPf: 380.644.302-59; Valor: r$395,64. SGT PM Hélio da Silva dias; cPf: 
698.257.931-04; Valor: r$395,64. SGT PM Wyllians oliveira Queiroz; cPf: 
380.673.152-72; Valor: r$395,64. SGT PM ailton Monteiro Santos; cPf: 
630.978.772-15 ; Valor: r$395,64. SGT PM demuel Martins Pereira; cPf: 
825.768.903-34; Valor: r$395,64. SGT PM George Silva dos Santos; 
cPf: 857.385.142-20; Valor: r$395,64. SGT PM carlos Henrique ribeiro 
Soares; cPf: 928.950.501-04; Valor: r$395,64. SGT PM flávio francolino 
rodrigues; cPf: 764.978.282-49; Valor: r$395,64. SGT PM Marcos 
oliveira araújo; cPf: 617.755.332-04; Valor: r$395,64. SGT PM ivan de 
Souza Silva; cPf: 685.903.772-53; Valor: r$395,64. SGT PM Jesus dos 
anjos Pereira da costa; cPf: 789.434.931-34; Valor: r$395,64. cB PM 
Paullo Henrique aguiar alves; cPf: 000.789.342-65; Valor: r$379,80. 
Sd PM iago conceição Pereira; cPf: 059.822.142-56; Valor: r$379,80. 
Sd PM Withalla Johnathan Moura Parreira; cPf: 017.268.152-93; Valor: 
r$379,80. Sd PM Stellio Thadeu figueiredo Santos; cPf: 044.944.763-40; 
Valor: r$379,80. Sd PM Helen Karolinne alves ferreira; cPf: 038.859.901-
48; Valor: r$379,80. Sd PM Vinicius altino Nogueira; cPf: 737.225.701-
82; Valor: r$379,80. Sd PM daniel assunção Silva; cPf: 612.843.133-01; 
Valor: r$379,80. Sd PM Wenderson Moitozo Maciel; cPf: 048.552.371-08; 
Valor: r$379,80. Sd PM Thiago rodrigues Pimentel; cPf: 040.355.912-03; 
Valor: r$379,80. Sd PM Thaison antonio Goncalvez Venancio de oliveira; 
cPf: 028.320.931-32; Valor: r$379,80. Sd PM Elias freitas lima filho; 
cPf: 916.522.272-53; Valor: r$379,80. Sd PM Gerson carlos Santos 
Silva Sobrinho; cPf: 602.689.243-50; Valor: r$379,80. Sd PM rafael 
cerqueira Sá; cPf: 063.890.491-96; Valor: r$379,80. Sd PM Juligleison 
Martins da cruz; cPf: 046.550.925-80; Valor: r$379,80. Sd PM alexandre 
Visnieski; cPf: 082.351.009-32; 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 Nº5901/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN PM francinaldo Barroso Quaresma; cPf: 655.270.892-00; 
Valor: r$846,66. TEN PM Elias Monteiro da Silva Junior; cPf: 822.464.242-
91; Valor: r$846,66. SGT PM carlos dias da Silva; cPf: 006.529.742-36; 
Valor: r$791,28. SGT PM robby rodrigues da Silva; cPf: 003.270.722-
37; Valor: r$791,28. SGT PM Manoel francinaldo dos Santos filho; cPf: 
783.854.312-68; Valor: r$791,28. SGT PM adailson augusto da Silva; cPf: 
526.633.452-53 ; Valor: r$791,28. cB PM r$791,28; cPf: 887.062.492-72 
; Valor: r$759,60. cB PM rafael Pereira de araujo; cPf: 696.914.522-00; 
Valor: r$759,60. cB PM claudemilson cunha de lima; cPf: 872.767.122-

49 ; Valor: r$759,60. cB PM Elissandro Vieira de lima; cPf: 917.774.702-
00; Valor: r$759,60. Sd PM douglas Souza Bessa; cPf: 012.016.142-79; 
Valor: r$759,60. Sd PM Helena rocha de Sousa; cPf: 009.855.172-80; 
Valor: r$759,60. Sd PM ramiro Messias Mescias; cPf: 951.912.082-34; 
Valor: r$759,60. Sd PM romário Hebert dos Santos de Sousa; cPf: 
850.025.772-53; Valor: r$759,60. Sd PM Érisson Pereira damasceno; 
cPf: 012.047.452-26; Valor: r$759,60. Sd PM Jhone Silva Santos; cPf: 
007.498.612-07; Valor: r$759,60. Sd PM renato luz dos Santos; cPf: 
883.895.612-04 ; Valor: r$759,60. Sd PM Tiago dos Santos curti; cPf: 
017.180.012-58; Valor: r$759,60. Sd PM laura iasmyn alves da Silva; 
cPf: 005.409.982-06; Valor: r$759,60. Sd PM luan Jeivison Gomes 
Barile; cPf: 916.091.002-04; Valor: r$759,60. Sd PM Evaldo da Silva 
litka; cPf: 012.214.382-55 ; Valor: r$759,60. Sd PM Eliene de oliveira 
Sales ramos; cPf: 008.497.472-95; Valor: r$759,60. Sd PM andson 
Patrick rocha; cPf: 020.913.172-17; Valor: r$759,60. Sd PM Pedro de 
Sousa lima; cPf: 980.705.502-44; 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 Nº5902/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: redenção-Pa; destino: Santa Maria das Barreiras-
Pa; Período: 29 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação 
e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Marisa coelho ribeiro; cPf: 
288.883.592-49 ; Valor: r$395,64. SGT PM roseberto ferreira rodrigues; 
cPf: 593.792.862-87; Valor: r$395,64. cB PM lázaro leonardo 
Sodré falcão; cPf: 946.981.712-53; Valor: r$379,80. cB PM Kássia 
Gonçalves dos Santos; cPf: 954.761.992-68; Valor: r$379,80. cB PM 
raimundo luciano Barbosa dos anjos; cPf: 789.263.002-34 ; Valor: 
r$379,80. Sd PM daniel Saymo Sousa dos Santos; cPf: 017.526.232-
23 ; Valor: r$379,80. Sd PM Victor Gabriel Nascimento fernandes; cPf: 
055.158.161-10; Valor: r$379,80. Sd PM leonardo Moraes dos Santos 
campos; cPf: 031.464.972-71; Valor: r$379,80. Sd PM Jhonatan Silva 
oliveira; cPf: 017.721.852-56; Valor: r$379,80. Sd PM Victor Souza 
lima; cPf: 040.299.232-67; Valor: r$379,80. Sd PM Samara orrico 
almeida; cPf: 065.868.091-93; Valor: r$379,80. Sd PM railson carlos 
Santana; cPf: 012.190.502-02; Valor: r$379,80. Sd PM fabrício Monteiro 
da conceição; cPf: 050.590.231-17; Valor: r$379,80. Sd PM antonio 
Marcos da Silva Gonçalves; cPf: 001.640.602-86; Valor: r$379,80. Sd PM 
daniel coutinho de Sousa; cPf: 055.306.541-69; Valor: r$379,80. Sd PM 
ana alice de Souza Valentim; cPf: 036.055.831-30; 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 Nº5903/22/di/df – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: alenquer-Pa; Período: 28 a 
01/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: SGT PM ronildo Silva rego; cPf: 564.945.482-53; Valor: 
r$923,16. SGT PM Edirlando Pedroso de oliveira; cPf: 589.529.502-
91; Valor: r$923,16. cB PM reinaldo lira costa; cPf: 357.725.652-49 ; 
Valor: r$923,16. SGT PM Eurico Mousinho carneiro; cPf: 463.224.692-
15; Valor: r$923,16. SGT PM rodrigo dias Silva; cPf: 793.205.892-91; 
Valor: r$923,16. SGT PM Milca aline Gualberto lopes; cPf: 798.556.522-
15; Valor: r$923,16. SGT PM cristóvão dos Santos Gomes; cPf: 
721.060.342-53; Valor: r$923,16. SGT PM roberto Juraci Mendes de 
lima; cPf: 758.945.482-68; Valor: r$923,16. SGT PM José renivaldo 
Santos Gondim; cPf: 588.694.682-91; Valor: r$923,16. SGT PM Thatielen 
dos Santos costa; cPf: 010.644.712-26; Valor: r$923,16. cB PM Sandro 
olivio Modesto de Sousa; cPf: 948.971.152-72; Valor: r$886,20. cB PM 
anselmo Sousa do Nascimento Júnior; cPf: 946.662.962-04; Valor: 
r$886,20. Sd PM luane Mota da Silva; cPf: 024.526.902-95 ; Valor: 
r$886,20. Sd PM Mylleni rego Silva; cPf: 820.940.202-15; Valor: 
r$886,20. Sd PM rubens de Sousa leite; cPf: 003.246.922-50; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5904/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Magalhães Barata-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM Helber Kley de Sousa Santos; cPf: 
832.704.692-68; Valor: r$522,24. SGT PM rooned ayres de Sousa Maia; 
cPf: 777.851.772-87 ; Valor: r$522,24. cB PM alan carvalho almeida; 
cPf: 006.255.192-21 ; Valor: r$514,32. Sd PM Eder da luz ferreira; cPf: 
018.421.482-30; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5905/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM raimundo luilson Menezes de Souza; cPf: 403.376.182-
91; Valor: r$522,24. SGT PM Manoel reginaldo ramos Batista; cPf: 
790.166.692-72; Valor: r$522,24. cB PM Wellington roberto da Silva 
reis; cPf: 007.440.622-17; Valor: r$514,32. Sd PM antonio Nil oliveira 
dos Santos; cPf: 927.182.482-20; Valor: r$514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5906/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Terra alta-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
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Servidores: cB PM francisco da Silva costa; cPf: 938.115.432-53; Valor: 
r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5907/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: castanhal-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Marcelo Barbosa Sousa; cPf: 365.538.592-72; Valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5908/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM diego Braga Modesto; cPf: 918.631.202-20; Valor: 
r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5909/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: cB PM raimunda Joelma Sousa araújo; cPf: 
010.338.002-79 ; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868829
Portaria Nº6030/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: Medicilândia-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: MaJ PM Marcos 
antônio da Silva oliveira; cPf: 728.852.972-04; Valor: r$3.323,46. 
SGT PM leandro Novaes Santos; cPf: 851.136.972-49; Valor: r$2.769,48. 
cB PM Jhones dieglas de Sousa; cPf: 935.063.922-04; Valor: r$2.658,60. 
Sd PM christhofello fernandes Nunes; cPf: 923.310.502-44; Valor: 
r$2.658,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 868830
Portaria Nº5872/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: caP PM cassio rogério dantas Garcia; cPf: 929.102.112-
15; Valor: r$ 870,42. cB PM Joe Makalister Sousa dos Santos; cPf: 
889.362.442-72; Valor: r$759,60. cB PM ricardo Pinon dos Santos 
Barbosa; cPf: 876.965.922-20; Valor: r$759,60. cB PM davisson Henrique 
ramos Batista; cPf: 980.981.522-00; Valor: r$759,60. Sd PM Jair chagas 
dos Santos; cPf: 004.828.252-94; Valor: r$759,60. Sd PM Eliel farias 
Evangelista Junior; cPf: 031.483.442-78; 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 Nº5873/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Evaldo luiz Batista dos Santos; cPf: 429.962.952-
34; Valor: r$791,28. SGT PM Jenilson figueiredo de Menezes; cPf: 
713.959.382-53; Valor: r$791,28. cB PM adriano Nascimento Barbosa; 
cPf: 909.780.992-49; Valor: r$759,60. cB PM rafael da Silva fernandes; 
cPf: 839.501.922-04; Valor: r$759,60. cB PM diego Junior dos Prazeres 
itaparica; cPf: 004.848.132-77; Valor: r$759,60. Sd PM denis Maués 
Macedo; cPf: 003.187.242-51; Valor: r$759,60. Sd PM andré Marques 
Viana; cPf: 809.639.942-04; Valor: r$759,60. Sd PM Josef de Souza 
ribeiro; cPf: 989.071.582-15; 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 Nº5874/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Parauapebas-Pa; destino: Eldorado do carajás-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: TEN PM Pedro Jorge Sousa ferreira; cPf: 
020.702.322-04; Valor: r$846,66. TEN PM Erivelton carias Pereira; 
cPf: 639.404.772-49; Valor: r$846,66. SGT PM carlos Eduardo da Silva 
Sidônio; cPf: 715.300.612-53; Valor: r$791,28. cB PM antonio dos reis 
Sena da Silva; cPf: 919.502.283-04; Valor: r$759,60. Sd PM Pablo ruben 
Brasil costa; cPf: 059.892.922-36; Valor: r$759,60. Sd PM Henrique da 
cunha rodrigues; cPf: 023.413.651-08; Valor: r$759,60. Sd PM dhian 
carlos Passos Borges Junior; cPf: 003.851.972-09; Valor: r$759,60. 
Sd PM Thalia de Sousa ramos; cPf: 075.611.072-69; Valor: r$759,60. 
Sd PM Kayke douglas frança Mesquita; cPf: 012.907.082-31; Valor: 
r$759,60. Sd PM anne Beatriz Sales costa; cPf: 020.771.362-60; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5875/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Parauapebas-Pa; destino: curionópolis-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: cB PM adriana Teixeira roza; cPf: 066.469.194-37; 

Valor: r$759,60. cB PM Josevan dos Santos Pereira; cPf: 526.284.692-
00; Valor: r$759,60. cB PM antonio lázaro Silva Magalhães; cPf: 
890.805.132-53; Valor: r$759,60. cB PM alexandre Pio furtado Santos; 
cPf: 983.389.272-87; Valor: r$759,60. Sd PM Jonathan ferreira costa; 
cPf: 751.801.621-49; Valor: r$759,60. Sd PM Euclésio Moraes Silva; cPf: 
895.384.202-68; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5876/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM robson cleiton rodrigues Bastos; cPf: 889.114.542-
49; Valor: r$791,28. cB PM Michael anderson Soares rosas; cPf: 
000.817.542-05; Valor: r$759,60. Sd PM deberton do Vale Meireles; 
cPf: 874.432.362-04; Valor: r$759,60. Sd PM francival Teodosio da 
Silva Junior; cPf: 847.523.432-15; 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 Nº5877/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Parauapebas-Pa; destino: canaã do carajás-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: TEN PM Valdenor Martins dos Santos Junior; cPf: 
005.324.913-51; Valor: r$846,66. TEN PM israel de Souza dantas; cPf: 
898.303.692-34; Valor: r$846,66. SGT PM adalton de oliveira riedel; 
cPf: 741.691.812-04; Valor: r$791,28. cB PM Vanildo ferrais da costa; 
cPf: 961.518.623-68; Valor: r$759,60. cB PM adriano Pereira oliveira; 
cPf: 915.226.682-68; Valor: r$759,60. cB PM José Senhor costa dos 
Santos; cPf: 030.403.353-75; Valor: r$759,60. Sd PM carlos Henrique 
de Sousa castro filho; cPf: 056.426.113-05; Valor: r$759,60. Sd PM 
Wallace Gonçalves de Souza; cPf: 038.245.711-02; Valor: r$759,60. 
Sd PM lucas Tavares de Macedo ribeiro; cPf: 017.993.252-70; Valor: 
r$759,60. Sd PM Mariluce Mendes ribeiro; cPf: 049.052.163-03; 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 Nº5878/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: CB PM Jefferson Douglas Corrêa Brandão; CPF: 856.154.802-
97; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5879/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM antônio Marcos lima da rosa; cPf: 622.411.092-
15; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5880/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tracuateua-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM lucivaldo dos Santos Bezerra; cPf: 899.280.912-
34; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5881/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Geraldo do araguaia-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: TEN PM Kaio felipe ferreira Guimarães; cPf: 
001.496.352-30; Valor: r$ 987,77. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5882/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM renato Silva dos Santos; cPf: 010.842.462-60; Valor: 
r$ 759,60. Sd PM Vailton Pereira Penha; cPf: 052.679.553-02; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5883/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM João Batista Santos Barata; cPf: 454.636.702-
34; Valor: r$791,28. cB PM diego rodrigo de freitas ferreira; cPf: 
005.923.022-37; 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 Nº5885/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Wendell Mendes de Souza; cPf: 612.941.102-25; 
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Valor: r$791,28. cB PM cássio da luz Vidal; cPf: 888.674.802-78; 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 Nº5886/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tucumã-Pa; destino: São félix do Xingu-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: TEN cEl PM Marcelo Tadaiesky rodrigues; cPf: 
454.144.672-34; Valor: r$949,56. SGT PM Jorge antonio de lima; cPf: 
709.110.882-53; Valor: r$791,28. cB PM Williams Pereira azevedo; cPf: 
958.333.822-20; Valor: r$759,60. cB PM luan carlos castro E Silva; cPf: 
002.854.442-04; Valor: r$759,60. cB PM luiz fernando azulai Soares; 
cPf: 000.849.312-05; Valor: r$759,60. Sd PM Thiago felipe de Sousa 
oliveira; cPf: 020.252.932-08; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5887/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bonito-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM rafael Moura do rosário; cPf: 747.762.902-00; Valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5888/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: acará-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM raymundo Hélio do rosário Paixão; cPf: 293.912.022-
68; Valor: r$791,28. cB PM Ewerton José Wilson Monteiro rodrigues; cPf: 
851.234.982-49; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5889/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Nova Timboteua-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Edivaldo azevedo dos Santos; cPf: 882.971.522-
00; 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 Nº5890/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM celson luiz Veloso Peixoto da costa; cPf: 
789.082.212-04; Valor: r$791,28. SGT PM fábio alexandre Queiroz 
rodrigues; cPf: 671.067.142-91; Valor: r$791,28. cB PM ailime Suianne 
lisoba E Silva; cPf: 947.915.702-00; 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 Nº5891/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM Jessica Gleiciane Borges de oliveira; cPf: 003.525.182-
43; 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 Nº5892/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: curuça-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM José carvalho de Souza Neto; cPf: 002.329.082-06; 
Valor: r$522,24. cB PM carlos Magno da Silva feitosa; cPf: 012.803.861-
69; Valor: r$514,32. Sd PM luis Paulo da Silva; cPf: 092.423.114-99; 
Valor: r$514,32. Sd PM Gabriel coelho ferreira franco; cPf: 029.933.772-
30; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5893/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: cB PM Maycon david Trindade de figueiredo; cPf: 
926.104.042-04; Valor: r$ 514,32. Sd PM diego da Silva auzier; cPf: 
021.937.002-81; Valor: r$ 514,32. Sd PM luan Barbosa da Silva; cPf: 
933.046.762-87; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5894/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Heverton William Souza leocádio; cPf: 004.254.122-
02; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5895/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: curuça-Pa; Período: 28 a 

31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Waldomiro da cruz Braga; cPf: 467.296.402-
78; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5898/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Santarém-Pa; destino: Terra Santa-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM 
Jhonilson fonseca Viana; cPf: 871.166.422-34; Valor: r$886,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5899/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM fernanda rafaela Batista Pedroso; cPf: 
686.427.172-20; Valor: r$923,16. SGT PM daniel Souza araújo; cPf: 
748.355.642-00; Valor: r$923,16. Sd PM Jose Jailson Teodoro Garcia; cPf: 
784.644.202-34; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868843
Portaria Nº6018/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bagre-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: cB PM Kássio azevedo de oliveira; cPf: 948.265.602-49; 
Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6026/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: Sd PM Jennifer Beatriz Brito dos Santos; cPf: 032.387.782-
69; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6027/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: chaves-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidores: SGT PM Max Muller Silva de Sousa; cPf: 947.406.582-91; 
Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6028/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidores: SGT PM denise oscari ferreira Mendes; cPf: 887.255.882-49; 
Valor: r$2.241,96. cB PM Gabriela Namias de Souza de Holanda; cPf: 
888.053.362-20; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6029/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: SGT PM Eduardo Santos dos Santos Marques lucas; cPf: 
773.330.042-87; Valor: r$1.450,68. cB PM Geinyel rodrigues Silveira; 
cPf: 896.254.802-00; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868854
Portaria Nº6023/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 29 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM rafaela 
Pantoja Santos; cPf: 009.634.772-42; 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 Nº6035/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: cB PM Weniton ferreira de oliveira; cPf: 012.142.572-08; 
Valor: r$1.392,60. Sd PM James dean rodrigues damasceno; cPf: 
005.900.762-13; Valor: r$1.392,60. Sd PM Joelson Veras dos Santos; 
cPf: 003.158.992-80; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 869146
Portaria Nº5947/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: chaves-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidor: Sd PM Nilson alcântara da Silva; cPf: 009.858.962-80; Valor: 
r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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Portaria Nº5960/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidor: SGT PM cezar augusto Santos Siqueira; cPf: 985.612.602-
97; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5989/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidor: SGT PM José cicero dos Santos oliveira; cPf: 615.466.742-
68; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5990/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidor: 2º TEN PM Thiago rodrigues feitosa; cPf: 001.025.872-80; 
Valor: r$2.398,87. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 869121
Portaria Nº6033/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: chaves-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidores: SGT PM ricardo alberto Silva de Sousa; cPf: 425.654.562-04; 
Valor: r$2.241,96. SGT PM José otávio ribeiro Júnior; cPf: 591.787.952-
49; Valor:r$ 2.241,96.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6038/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: chaves-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; 
Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: 
SGT PM Jair Silva do Vale; cPf: 429.854.632-20; Valor: r$2.241,96. SGT 
PM Edimilson almeida Bentes; cPf: 490.120.612-53; Valor:r$ 2.241,96. 
SGT PM claiton Nazareno Souza Serra; cPf:471.123.282-68; Valor:r$ 
2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 869103
Portaria Nº5851/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Terra alta-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM francisco Edvaldo de oliveira lins; cPf: 924.696.632-
53; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5852/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Newton Neri Pinheiro; cPf: 411.093.092-87; Valor: 
r$ 791,28. SGT PM deylon lima Miranda; cPf: 766.332.172-34; Valor: 
r$ 791,28. Sd PM Glêidson diniz de deus cuba; cPf: 605.636.783-56 ; 
Valor: r$ 759,60. Sd PM luã amaral Pinto; cPf: 019.112.212-21; 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 Nº5854/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Santa cruz do arari-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação 
e 03 de pousada; Servidores: cB PM fernando duarte ribeiro; cPf: 
884.319.912-91; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5855/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: limoeiro do ajuru-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: cB PM Marcelo augusto do rosario lopes; cPf: 
694.983.182-04; 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 Nº5856/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 
a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: cB PM Saulo alberto Beserra freitas; cPf: 924.679.112-68 
; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5857/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: São francisco do Pará-
Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 

e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo ronaldo Quadros loureiro; 
cPf: 375.600.502-04; Valor: r$ 522,24. SGT PM carlos Willames Santos 
de Macedo; cPf: 514.197.342-53; Valor: r$ 522,24. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5858/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: TEN PM Valdeir luiz Neto; cPf: 954.509.802-30; 
Valor: r$ 696,30. Sd PM carlos rafael de Vasconcelos Salgado; cPf: 
999.180.722-53; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5859/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bagre-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: Sd PM arthur dos Santos Baia; cPf: 031.464.282-02; Valor: 
r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5860/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: cB PM adilson abreu Vasconcelos; cPf: 863.318.332-
34; 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 Nº5862/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Wellington da Silva frança; cPf: 402.522.482-
87 ; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5863/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-açu-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM José Waltemir costa de Souza; cPf: 440.056.102-00; 
Valor: r$ 522,24. Sd PM Jonny rodrigo Silva da Silva; cPf: 014.623.942-
30 ; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5864/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM diórgenes lima de aviz; cPf: 717.550.122-68; Valor: 
r$ 1.318,80. SGT PM daniel do Nascimento louzeiro; cPf: 915.025.782-
04 ; Valor: r$ 1.318,80. Sd PM Poliana Brígida Moraes Brito; cPf: 
011.785.272-47; Valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5865/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: SGT PM roberto da conceição Martins; cPf: 410.662.512-15; 
Valor: r$ 1.450,68. cB PM andré de almeida costa; cPf: 902.873.202-
00; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM lutermiro Junior Martins rocha; cPf: 
012.912.712-44; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868651
Portaria Nº5996/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: itaituba-Pa; Período: 21/10 a 01/11/2022; Quantidade de diárias: 
12 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: Sd PM deivide da Silva 
de oliveira; cPf: 982.471.312-34; Valor: r$ 2.911,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5997/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: São domingos do capim-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: 
TEN PM Eduardo Simões araujo; cPf: 683.559.982-00; Valor: 
r$ 2.963,31. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PorTaria Nº5998/22/di/df – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
redenção-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de 
alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Mauro antonio da Gama 
lopes; cPf: 399.887.592-15; Valor: r$ 2.769,48. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868657
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Portaria Nº6000/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM Valdir Melo chaves; cPf: 319.951.792-
72; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6001/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM cleiton Soares Silva; cPf: 607.354.652-15; Valor: 
r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6002/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Bruna de Moraes farias; cPf: 948.080.232-53; Valor: 
r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6003/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tracuateua-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM ariane do Nascimento rodrigues coelho; cPf: 
903.091.972-87; 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 Nº6004/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém -Pa; destino: São Geraldo do araguaia-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: cB PM larisse Gaia do Nascimento; cPf: 
006.879.412-61; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6005/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém -Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: cB PM Kamilla anastácia Pinheiro de Souza; cPf: 
941.176.322-72; Valor: r$ 886,20. cB PM Jucely cristine Mendonça da 
Silva; cPf: 965.270.992-15; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6006/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém -Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Gilberto Maya Saraiva Gomes; cPf: 968.127.102-
53; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6007/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém -Pa; destino: Terra alta-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM adriana flávia Monteiro de oliveira; cPf: 007.293.062-
40; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6011/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2°Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: Sd PM Edilene ferreira de Sousa correa; cPf: 947.037.442-
87; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6024/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Melgaço-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: Sd PM Geisa Nayane de oliveira Vilhena; cPf: 985.134.192-
49; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 868702
Portaria Nº6039/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; 
destino: rondon do Pará-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Maria 
lydianne rodrigues de Sousa; cPf: 786.496.842-20; Valor: r$ 2.637,60. 
Sd PM Jeferson da conceição Pereira; cPf: 018.513.232-44; Valor: 
r$ 2.532,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 869085

Portaria Nº5921/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Naison Bruno Barbosa de Melo; cPf: 801.362.142-
15; Valor: r$ 522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5922/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: São francisco do Pará-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 03 de pousada; Servidores: cB PM Gleidson da Silva Bezerra; cPf: 
954.772.762-15; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5923/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: São francisco do Pará-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: SGT PM Jhonny Wagner da conceição Macêdo; 
cPf: 906.968.402-00 ; Valor: r$ 522,24. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5924/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: São João da Ponta-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação 
e 03 de pousada; Servidores: cB PM Viviane Vasconcelos alves; cPf: 
005.023.262-20; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5925/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022- 2° Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: São João da Ponta-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: cB PM Bruno lima de oliveira; cPf: 009.397.742-
59; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 868937
Portaria Nº5963/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: chaves-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; 
Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: Sd 
PM roberta Viviane Natasha lima de araújo; cPf: 023.956.102-32; Valor: 
r$2.152,20. . ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5965/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM adnilson de Melo Borges; cPf: 746.897.622-
87; Valor: r$ 791,28. SGT PM douglas roberto de oliveira Moura; cPf: 
743.107.712-20; Valor: r$ 791,28. cB PM Erinaldo de Souza Silva; cPf: 
903.142.392-00; Valor: r$ 759,60. Sd PM Paulo andrey Santos Silva; cPf: 
018.778.882-06; 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 Nº5966/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Melgaço-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: cB PM Jean luan Nascimento Pinto; cPf: 902.509.742-15; 
Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5967/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Melgaço-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: SUB TEN PM admar costa dos Santos; cPf: 567.255.902-
68; Valor: r$ 1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5968/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: Sd PM Gabriel danilo Silva Matos; cPf: 905.648.202-53; Valor: 
r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5969/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Elivaldo Pereira ribeiro; cPf: 773.753.272-20; Valor: 
r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
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Portaria Nº5970/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM altemar ferreira dos Santos; cPf: 278.161.842-
04; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5971/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM antonio rodrigues de Moraes; cPf: 301.694.452-91; 
Valor: r$522,24. Sd PM daniel de Sousa figueiredo; cPf: 035.429.082-
74; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6015/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: anajás-Pa; Período: 27/10 a 01/11/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM 
alan dias Silva; cPf: 812.568.332-15; Valor: r$1.450,68. SGT PM Joseane 
Mercês Santos; cPf: 792.197.562-34; Valor: r$1.450,68.cB PM Marcus andré 
Monteiro figueiredo; cPf:746.366.692-15; Valor:r$ 1.392,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868986
Portaria Nº5838/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tracuateua-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Kaysser Mosayéwysk Mendes Vasconcelos; cPf: 
935.769.782-91; Valor: r$759,60. cB PM John da Silva araújo; cPf: 
891.310.702-30; Valor: r$759,60. cB PM leandro Martins de lima; cPf: 
940.272.772-87; Valor: r$759,60. cB PM Valdenor de Melo ferreira; 
cPf: 006.288.742-43; Valor: r$759,60. Sd PM João Pedro Teixeira Neto 
lages; cPf: 113.387.146-19; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5839/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM lídice dália Bibas Souto Silva; cPf: 953.491.032-
53; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5840/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São João do araguaia-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Giovani aleixo Teixeira; cPf: 
450.149.572-34; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5841/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: SGT PM fábio christian Souza raiol; cPf: 
657.887.452-68; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5972/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Mosqueiro-Pa; destino: chaves-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidores: SGT PM luis carlos da Silva de Sousa; cPf: 448.481.292-
49; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5976/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 25/10 a 03/11/2022; 
Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: 
SGT PM Marlon do Nascimento cohen; cPf: 884.736.782-49; Valor: 
r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5982/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidores: Sd PM raimundo felipe oliveira Nascimento; cPf: 021.999.422-
60; Valor: r$ 2.152,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 869071

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
35.158 de 21/10/2022, referente à portaria de diária nº 5729/22-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 866928.

Protocolo: 868703

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 149/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor cláUdio ViaNa da SilVa, 2º SGT PM rG 
20485, cPf 256.996.873-00, Mf 54043631, representante do faSPM – 
MaraBá/Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 400,00 (Qua-
trocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 400,00 (Quatrocentos 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, 26 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: 868669

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o Presidente do Fundo especial de Bombeiros - FeBoM torna pú-
blico a mudança de data, por motivos técnicos, do Pregão eletrôni-
co nº 01/2022 – FeBoM, modo de disputa aberto/fechado, tipo Menor 
preço por item, valor global máximo estimado r$746.920,80 (setecentos 
e quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais e oitenta centavos), cujo 
objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na SolUÇÃo 
dE TErcEiriZaÇÃo dE iMPrESSÃo, coM locaÇÃo MUlTifUNcioNaiS 
(cÓPia/iMPrESSÃo/diGiTaliZaÇÃo) MoNocroMáTicoS E coloridoS, 
MaNUTENcÃo PrEVENTiVa E corrETiVa coM MÃo dE oBra TÉcNica 
oN-SiTE, coM forNEciMENTo E SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS E SUPriMEN-
ToS (iNclUSiVE PaPEl), SofTWarE dE GESTÃo E MoNiToraMENTo, 
coM coNTrolE E coNTaBiliZaÇÃo dE iMPrESSÃo/cÓPia, alÉM dE 
coNTEMPlar SofTWarE dE aBErTUra E GErENciaMENTo dE cHaMa-
doS TÉcNicoS.
Pregoeira titular: caP QoBM iSiS KElMa fiGUEirEdo dE araÚJo
Nova data de abertura: 10/11/2022, às 09h30 (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém-Pará, 26 de outubro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
Presidente do fundo Especial de Bombeiros

Protocolo: 869031

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021 - srP- cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos dos art. 49, 59 e 109 da lei nº 
8.666/1993 e da súmula nº 473/STf aNUla a HoMoloGaÇÃo doS iTENS 
dE liciTaÇÃo Nº 27 (MaNGUEira dE 1 ½”) E Nº 28 (MaNGUEira dE 2 
1/2”) referentes ao Pregão Eletrônico nº 024/2021 - SrP- cBMPa, cujo 
objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo dE MaTE-
riaiS oPEracioNaiS dE coMBaTE a iNcÊNdio florESTal E UrBaNo, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS MiliTar 
DO PARÁ, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.755, de 03/11/2021, 
protocolo nº 722867, conforme abaixo descrito:
Empresa: ir coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 26.483.292/0001-54, 
por ter sido identificado no dia 19/10/2022 que a referida empresa encon-
tra-se impedida de licitar e contratar com o Estado do Pará.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 868668
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oUtras Matérias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021 - srP- cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do §2º do art. 49 da lei nº 8.666/1993 e da 
súmula nº 473/STf aNUla a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 004/2021-
N, assinada com a empresa ir coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
26.483.292/0001-54, referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2021 - SrP- 
cBMPa, cujo objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra aQUiSiÇÃo 
dE MaTEriaiS oPEracioNaiS dE coMBaTE a iNcÊNdio florESTal E 
UrBaNo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE BoMBEiroS 
MILITAR DO PARÁ, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.761, de 
10/11/2021, protocolo nº 726498, em razão da anulação da homologação 
dos itens de licitação que figuram como objeto da referida ata.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 868673
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

9º aPostiLaMeNto 2022 – Pc/Pa
aPoSTilaMENTo doS coNTraToS, aBaiXo rElacioNadoS, firMado 
ENTrE a Policia ciVil do ESTado do Pará E aS EMPrESa ciTadaS, 
Por rETificaÇÃo dE doTaÇÃo orÇaMENTária Na forMa aBaiXo, coM 
BaSE No arT. 65, §8º, da lEi fEdEral nº 8.666/93.
cláUSUla QUiNTa - da doTaÇÃo orÇaMENTária
dESPESaS dE coNSUMo

coNtrato coNtratado elemento da 
despesa

dotaÇÃo
antes depois

380/2022 PorTEla & liMa lTda 339030 40101.06.128.1502.8833 40101.06.303.1502.8277
381/2022 l N rodriGUES EirEli 339030 40101.06.128.1502.8833 40101.06.303.1502.8277

383/2022
SiTE MÉdica diSTr. dE 

MaTEriaiS E MEd. HoSPiTa-
lar lTda

339030 40101.06.128.1502.8833 40101.06.303.1502.8277

384/2022 rPc ProdUToS E SErViÇoS 
EirEli 339030 40101.06.128.1502.8833 40101.06.303.1502.8277

Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
Maria BETÂNia dE SoUZa BarroS
assessora de Planejamento e orçamento - aPo/Pc-Pa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 868810
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 313/22-GaB/dGPcP de 25 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/1005768.
r E S o l V E:
designar a servidora dilMa dUarTE TEiXEira, Técnico de administração 
e finanças, matrícula n° 57195107/1, para responder pela coordenação 
de aperfeiçoamento e Pesquisa – coaPES, GEP-daS-011.4, no período de 
19.12.2022 a 17.01.2023, em virtude de férias do titular do cargo. (aman-
da Nunes Souza dos Santos, Mf: 5891705/1).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 25 de outubro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 868692
Portaria N° 314/22-GaB/dGPcP de 26 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/1274839.
r E S o l V E:
designar o servidor SaNdro JoSÉ BENTES lEMaNSKi, Perito criminal, 
matrícula n°55588206/4, para responder pela Gerência do Núcleo de cri-
mes contra o Patrimônio, GEP-daS-011.2, no período de 01.11.2022 a 

30.11.2022, em virtude de férias do titular do cargo. (regina Shelma Men-
des Sales, Mf: 54188032/1).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 26 de outubro de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 868693

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 040/2020 – PcePa
oBJETo do coNTraTo: o presente Termo aditivo se refere ao contrato nº 
040/2020 – PcEPa, o qual tem por objeto a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE Na-
TUrEZa coNTÍNUa dE PorTEiro 24HrS, nas dependências dos prédios do 
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” nos municípios de Belém, Casta-
nhal, Marabá, Santarém, altamira, abaetetuba, Bragança, Tucuruí, Paragominas, 
Parauapebas, itaituba, todos localizados no Estado do Pará, para atendimento 
das necessidades desta Polícia Científica do Pará, conforme Anexo I (Termo de 
referência) do edital de Pregão Eletrônico nº 010/2020 - cPcrc, de modo a via-
bilizar e garantir a continuidade das atividades periciais da instituição.
OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade a pror-
rogação de vigência de contrato administrativo, pelo período de 12 (doze) 
meses, com início em 28/10/2022 e término em 27/10/2023, e alteração da 
denominação do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (CPC), que 
passa a denominar-se Polícia Científica do Pará (PCEPA), conforme a Lei nº 
9.382, de 16 de dezembro de 2021. Tem como objeto, também, o reajuste e a 
repactuação aos valores praticados no contrato supracitado em conformidade 
com o Memorando nº 061/2022 – coordenação de orçamento e finanças.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858338; NaTUrEZa da dESPESa: 
339037; foNTE: 0101006361; Pi: 4120008338c; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 08.775.721/0001-85, com sede estabelecida à rua 
José Marcelino de oliveira, Passagem Bom Jardim, nº 2, Sala a, Bairro:  
centro, ananindeua/Pa, cEP: 67.030-170.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 869148

diÁria
.

Portaria N°. 1239/ 2022 
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5832500/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 15/07/2022 a 18/07/2022 
oBJETiVo: Participação na operação Verão da SEGUP.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1518/ 2022 
Márcia criSTiaNE coSTa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5947345/2 
carGo: Gerente
cidadE: GoiaNia-Go
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 23/08/2022 a 27/08/2022 
oBJETiVo: Participar de congresso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 868715
Portaria N°. 1227/ 2022 

fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5832500/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 27/06/2022 a 30/06/2022 
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 947/ 2022 
fraNciSco JoSÉ SoUZa SaNToS 
MaTrÍcUla: 5832500/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 23/05/2022 a 24/05/2022 
oBJETiVo: Participar de riSP.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 868741

aLteraÇÃo de Férias
.

Portaria N° 312/22-GaB/dGPcP de 25 de oUtUBro de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1338137.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor lEoNardo coSTa doS SaN-
ToS, Perito criminal, matrícula n°54185403/1, no período de 16.12.2022 
a 30.12.2022, concedida pela Portaria N°306/2022-GaB/dGPcP de 
14.10.2022, publicada no doE nº 35.153 de 18.10.2022, para o período 
de 15.02.2023 a 01.03.2023.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 25 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 868691
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..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo
NÚMero do coNtrato adMiNistratiVo: 027/2020.
NÚMero doterMo aditiVo: 1º
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ/
Mf n° 04.822.060/0001-40 e o Sr. WESlEY lUiS aNTUNES dE oliVEira, 
brasileiro, portador do rG n° 4231778 – rJ e do cPf n° 843.865.252-20, 
doravante denominado locador.
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração da “cláusula 
Quarta – do Prazo de locação” e “cláusula Quinta – dos recursos finan-
ceiros” ao contrato originário.
Valor: o valor mensal da presente locação passará a ser de 15.360,00 
(quinze mil trezenstos e sessenta reais) mensais, tendo em vista a apli-
cação do reajuste com base no índice iNPc, totalizando o valor anual de 
r$184.320,00(cento e oitenta e quatro mil e trezentos e vinte reais.
VIGÊNCIA DO CONTRATO : O prazo de vigência do presente Contrato fica 
prorrogado por mais 60 (sessenta) meses, com início em 19/10/2022 e 
término em 18/10/2027.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará;
06 - Segurança Pública;
125 – Normatização e fiscalização
1502 – Segurança Pública;
8830 – implementação das Unidades do dETraN
339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa física
0261000000 - recursos Próprios;
0661000000 - recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 19 / 10 /2022 Término: 18 / 10 /2027.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 18 / 10 /2022.
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – detran/Pa

Protocolo: 868847

.

.

diÁria
.

Portaria nº 4483/2022-daF/cgp, Belém, 20/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1332397;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de redenção – 17/11 à 30/11/2022, São félix 
do Xingú/Belém – 01/12 à 15/12/2022, a fim de realizar controle de fluxo 
de veículo, ação de fiscalização de trânsito, bem como desenvolver ações 
determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa

raul Braga da costa 57217498 /2

rosemar flávio Marques franco Junior 57226823 /1

Sandro félix Brasil 57205274 /1

Maria da Silva Sousa 57226370 /1

Ednelson amaral Serrão 57200234 /1

anderson felipe Soares Pereira 5958744 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4485/2022-daF/cgp, Belém, 20/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1332573;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15) diárias ao servidor abaixo 
especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para o mu-
nicípio de Salinópolis nos períodos de 01 à 05/11/2022 e 20 à 30/11/2022, 
a fim de acompanhar equipe que realizará ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
ivan carlos feitosa Gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4481/2022-daF/cgp, Belém, 20/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1332619;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o município 
de Marituba no período de 16 à 30/11/2022, a fim de realizar controle de fluxo de 
veículo, ação de fiscalização de trânsito, bem como desenvolver ações determinadas 
pela dTo, em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 e Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
luciano azevedo Nascimento 57214954 /1

Sandro da Silva Soares 57194202 /3
João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579 /1
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715 /2
Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1

Normando Queiroz Borges 57194381 /2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

luciano Batista Santos Braga 57201668 /2
José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1

adenilson Martins Nascimento 54193763 /3
Marcus roberto Saldanha Batista 57228955 /1

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1
daniel figueiredo Guerreiro 57198721 /1

Humberto celso rosa 57195441 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4488/2022-daF/cgp, Belém, 20/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1326135;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 02 à 15/11/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acom-
panhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículo de carga 
na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir 
cronograma de ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898 /1

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274 /2
Britis Helena Valente do carmo 57202136 /2
Marcos allan dos Santos Brito 57232048 /1

adenor de Jesus Guedes 54186678 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4458/2022-daF/cgp, Belém, 19/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/610063;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de Santarém no período de 09/11 à 13/11/2022, a fim de ministrar 
diciplina no curso de formação de agente de Trânsito, o referido municipio.

NoMe MatricULa
irandir de castro diniz 57196438 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4457/2022-daF/cgp, Belém, 19/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/610063;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de Santarém no período de 06/11 à 11/11/2022, a fim de ministrar 
diciplina no curso de formação de agente de Trânsito, o referido municipio.

NoMe MatricULa
Vanilce da Paixão Medeiros 57197390 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4456/2022-daF/cgp, Belém, 19/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/610063;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E NoVE E MEia (29 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santarém no período de 06/11 à 05/12/2022, a fim de 
coordenar o curso de formação de agente de Trânsito, o referido municipio.

NoMe MatricULa
Nilson levi oliveira do rosário 80845592 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4480/2022-daF/cgp, Belém, 20/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1328988;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Jacundá – 16/11 a 22/11/2022 e ipixuna do 
Pará – 23/11 a 30/11/2022, a fim de realizar os trabalhos de levantamento 
técnico e de área para instalação de funcionamento das balanças nas rodo-
vias estaduais que se localizam nos municipios acima citados.

NoMe MatricULa
Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1
Sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1

Walmero Jesus costa 57226865 /1
Priscyla roman Vieira 57200275 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4518/2022-daF/cgp, Belém, 24/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1333378;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 16 à 30/11/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos ações de fiscalização de trânsito no 
referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, 
em especial atender ao longo dos trechos (KM-0 ao KM-18) da rodovia Br-
316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

Soraia Selma andrade cardoso 57202052 /1
Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2
cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875 /1
lorena Suelen de Souza costa 57232111 /1

alberto Jansen ferreira 57231977 /1
fábio Máximo da Silva 57211773 /2

Marisandra Maia da Silva 57198274 /1
rosana abreu fernandes 57226481 /1

Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269 /1
Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226 /1

Mauro luiz da Silva costa 57194178 /2
Willy de Souza Pena 57198712 /1

daniel Souza campelo 57190500 /2
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869143

Portaria nº 4510/2022-daF/cgp, Belém, 19/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1093651;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de altamira no período de 07/11 à 02/12/2022, a 
fim de realizar treinamento do módulo RENAINF.

NoMe MatricULa

cleocidalva de freitas aarão 80845411 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4489/2022-daF/cgp, Belém, 20/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1328749;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Jacundá – 18 à 22/11/2022, ipixuna do Pará/Belém 
– 23 à 30/11/2022, a fim de acompanhar os trabalhos de levantamento 
técnico para instalação e funcionamento de balanças nas rodovias Esta-
duais que se localizam no municipio acima citado, bem como cumprir o 
cronograma de ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa

Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4522/2022-daF/cgp, Belém, 24/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1341405;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Marabá no período de 02 à 15/12/2022, a fim 
de acompanhar os trabalhos de levantamento técnico para instalação e 
funcionamento de balanças nas rodovias estaduais que se localizam no 
municipio acima citados, bem como cumprir cronograma de ações deter-
minadas pela dTo.

NoMe MatricULa

Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4520/2022-daF/cgp, Belém, 24/10/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1341440;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marabá no período de 02 à 15/12/2022, a fim de 
realizar os trabalhos de levantamento técnico e de área para instalação e 
funcionamento de balanças nas rodovias Estaduais que se localizam nos 
municipios acima citadas.

nome matricula

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1

Sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1

Walmero Jesus costa 57226865 /1

Priscyla roman Vieira 57200275 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869109
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Portaria Nº 1296/2022-cGP/seaP Belém (Pa), 30 de setembro de 
2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5802/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor a.S.a. (funcional: 5696526), lotado na central 
de Triagem Metropolitana ii, acerca ao extravio de colete balístico rP nº 
49.004, da central de Triagem Metropolitana ii, uma vez que não realizou 
o devido procedimento de acautelamento do colete. Sendo esta conduta 
falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta nos arts. 177, Vi, art. 
178, XiV c/c art. 189, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo do acusado a.S.a. (funcional: 
5696526), com fulcro no artigo 221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, tendo 
em vista que não restou comprovado nexo causal entre a conduta e o dano 
perpetrado, logo não havendo dolo ou culpa na conduta do acusado, por 
conseguinte o arQUiVaMENTo;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo 
do servidor a.S.a. (funcional: 5696526), tendo em vista a ausência de 
responsabilidade subjetiva  no caso em tela, com fulcro no art. 221, §1° do 
rJU, e posterior arQUiVaMENTo do presente feito, com fulcro, por analo-
gia, no art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão e à  diretoria de 
Gestão de Pessoas-dGP para registro nos assentamentos funcionais dos 
servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 869110
Portaria Nº 1177/2022-cGP/seaP Belém (Pa), 31 de agosto de 
2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa 
nº 6522/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos ocorridos no dia 
29/06/2021, referente a supostas agressões físicas em desfavor dos PPl’s 
BrUNo PoMPEU ViaNa (iNfoPEN 44620), PaUlo ricardo riBEiro daN-
TaS (iNfoPEN 178307), daNYEllo WallacE SaNToS SoarES (iNfoPEN 
174103), EdValdo raMoS coSTa MarTiNS (iNfoPEN 21727), MarcoS 
PaUlo dE SoUSa BorGES(iNfoPEN 89043), alaN HENriQUE laMEira 
dE oliVEira (iNfoPEN 90333), JoÃo fEliPE da SilVa rodriGUES oli-
VEira (iNfoPEN 171588), BrUNo WillaMES MaGalHÃES coSTa (iN-
foPEN 46356), JoSÉ JUNior fErrEira liMa (iNfoPEN 114679), MarcoS 
ViNiciUS SaNToS PaNToJa (iNfoPEN 74376), lUaN WilliaMS frEirE 
da SilVa (iNfoPEN 64108), rENaN fEliPE fErrEira diaS (iNfoPEN 
152339), JorGE HidElBraNd arNoUd rodriGUES da SilVa (iNfoPEN 
56962), JoSÉ clEiToN dE SoUZa SaNToS (iNfoPEN 29113), doriVal-
do VicTor PErEira E SilVa (iNfoPEN 78569) , JEffErSoN MariTiNS 
PoNTES (iNfoPEN 38746), EliSMar ViEira raMoS (iNfoPEN 60311)  e 
aNToNio alEX da SilVa liMa (iNfoPEN 43348), custodiados no crPP V, 
com intuito de averiguar qualquer ilícito administrativo que enseje algu-
ma punição disciplinar, conforme relatório de diligência n°138/2021-cGP/
SEaP, datado de 29/10/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face dos servidores a.M.H.N. (funcional: 5488499), V.G.i.J. (funcional: 
5755000), r.l.o. (funcional: 5950175), S.f.S. (funcional: 5946987), M. 
a.S.S. (funcional: 5939119), f.f.S. (funcional: 5949706), V.M.S.N. (fun-
cional: 54185858) e B.r.S. (funcional: 5947642), as supostas agressões 
físicas contra os internos citados acima,  quando custodiados no centro de 
recuperação Penitenciário do Pará V- crPP V, com fulcro no art. 177, Vi, 
art. 178, XXi, art. 189 e 190, i e Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-
rJU.
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor dos servido-
res a.M.H.N. (funcional: 5488499), V.G.i.J. (funcional: 5755000), r.l.o. 
(funcional: 5950175), S.f.S. (funcional: 5946987), M.a.S.S. (funcional: 
5939119), f.f.S. (funcional: 5949706), V.M.S.N. (funcional: 54185858) e 
B.r.S. (funcional: 5947642), objetivando apurar a responsabilidades ad-
ministrativas e/ ou funcionais acerca das supostas agressões físicas contra 
os internos BrUNo PoMPEU ViaNa (iNfoPEN 44620), PaUlo ricardo ri-
BEiro daNTaS (iNfoPEN 178307), daNYEllo WallacE SaNToS SoarES 
(iNfoPEN 174103), EdValdo raMoS coSTa MarTiNS (iNfoPEN 21727), 
MarcoS PaUlo dE SoUSa BorGES (iNfoPEN 89043), alaN HENriQUE 
laMEira dE oliVEira (iNfoPEN 90333), JoÃo fEliPE da SilVa rodri-
GUES oliVEira (iNfoPEN 171588), BrUNo WillaMES MaGalHÃES coS-
Ta (iNfoPEN 46356), JoSÉ JUNior fErrEira liMa (iNfoPEN 114679), 

MarcoS ViNiciUS SaNToS PaNToJa (iNfoPEN 74376), lUaN WilliaMS 
frEirE da SilVa (iNfoPEN 64108), rENaN fEliPE fErrEira diaS (iN-
foPEN 152339), JorGE HidElBraNd arNoUd rodriGUES da SilVa 
(iNfoPEN 56962), JoSÉ clEiToN dE SoUZa SaNToS (iNfoPEN 29113), 
doriValdo VicTor PErEira E SilVa (iNfoPEN 78569), JEffErSoN Ma-
riTiNS PoNTES (iNfoPEN 38746), EliSMar ViEira raMoS (iNfoPEN 
60311) e aNToNio alEX da SilVa liMa (iNfoPEN 43348),  quando cus-
todiados no centro de recuperação Penitenciário do Pará V- crPP V. os 
servidores incorreram, em tese, nos art. 177, Vi, art. 178, XXi, art. 189 e 
190, i e Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta 
Portaria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869111
Portaria Nº 1176/2022-cGP/seaP  Belém (Pa), 31 de agosto de 
2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativa disciplinar nº 
6054/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional servidor r.P.B. (funcional: 8400433), lotado no centro de re-
cuperação regional de Tomé-açu, acerca de supostas ameaça a moradores 
da ocupação indevida de Sião e realização de disparos de arma de fogo, em 
via pública no município de Tomé- açu. desse modo, há supostos indícios  
de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. 
Sendo esta falta grave, recaindo, em tese, tal conduta nos arts. 177, ii, Vi 
c/c art. 189 e art. 190, V, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU.
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materia-
lidade, pugnou pela aplicação da PENalidadE de rEPrEENSÃo em face 
do servidor r.P.B. (funcional: 8400433), com fulcro no art. 183, i do rJU.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da PE-
NalidadE de rEPrEENSÃo, com fulcro art.188, da lei nº 5.810/1994, em 
desfavor do servidor r.P.B. (funcional: 8400433), por infração aos arts. 
177, ii, Vi, todos do rJU;
art. 2º- aPÓs o PerÍodo recUrsaL, encaminhar cópia do relató-
rio conclusivo, da decisão e da Portaria à diretoria de Gestão de 
Pessoas, para registro nos assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 869114
Portaria Nº 1175/2022-cGP/seaP Belém (Pa), 31 de agosto de 
2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6657/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos ocorridos nas depen-
dências do centro de Triagem Masculina de abaetetuba-cTMabt, no dia 
03/11/2021, referente à suposta ameaça ao servidor, conforme termo de 
depoimento e boletim de ocorrência nº 00123/2021.103441-9, abaetetu-
ba- 4ª RISP, de 04/11/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidor desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To, do presente feito, tendo em vista o fato de que não houve indícios que 
indicassem a responsabilidade funcional de servidores desta SEaP/Pa, com 
fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 5.810/1994- rJU c/c art. 105, 
§4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869116
Portaria Nº 1301/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6530/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do ex-interno  Marcio 
SalES coSTa (iNfoPEN 152921) que se encontrava custodiado no centro 
de recuperação do coqueiro- crc, porém, após atendimento na UPa da 
Marambaia evoluiu ao óbito em 04/11/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidores desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869101
Portaria Nº 1297/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6591/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões às PPl’s 
JHEiMErSoN JHEffErSoN dE aViZ (iNfoPEN 206638), clEiSoN lEal 
coNcEiÇÃo (iNfoPEN 104141) e MaX lUiZ coSTa PaNToJa (36215), nos 
plantões dos dias 03 e 06/07/2021, na cadeia Pública de Jovens e adultos 
– cPJa, conforme ofícios 2035 e 2036/2021-VEP/rMB.
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coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidores desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
art. 2º - oficiar à VEP, acerca da presente decisão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869108
Portaria Nº 1300/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6512/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do ex-interno carloS 
SaNTaNa da cUNHa (iNfoPEN 32022) ocorrido em 27/12/2020, na colô-
nia Penal agrícola de Santa izabel- cPaSi, conforme ofício nº 13/2021-Nai-
caSTaNHal-PcPa de 14/08/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidores desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869104
Portaria Nº 1299/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6507/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o ocorrido no dia 03/06/2021, 
no Presídio Estadual Metropolitano iii – PEM iii, acerca da troca de plan-
tões determinada pela direção da Unidade Prisional, conforme ofício inter-
no nº 0720/2021-PEM iii/SEaP, de 07/06/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidores desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869105
Portaria Nº 1298/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6339/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade funcional 
acerca das avarias detectadas no veículo locado UNo, placa PSY 3883, 
conforme Manifestação nº 034/2021-coNJUr/SEaP, de 07/01/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidores desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869106
Portaria Nº 1174/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6772/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao inter-
no ValdEcY da coNcEiÇÃo (iNfoPEN 201390), custodiado na cadeia 
Pública de Marabá- cPM, conforme ofício nº 168/2022/MP/4º PJMaB, de 
10/02/2022.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidor desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To, do presente feito, tendo em vista o fato de que não houve indícios que 
indicassem a responsabilidade funcional de servidores desta SEaP/Pa, com 
fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 5.810/1994- rJU c/c art. 105, 
§4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869118

Portaria Nº 1173/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6785/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão e maus tratos 
aos internos lUiZ aNToNio doS SaNToS SaraiVa (iNfoPEN 276404), 
Joao faGNEr ViEira dE oliVEira (iNfoPEN 95411), ViNiciUS fEliPE 
daMiÃo (iNfoPEN 166594), atualmente custodiados na cadeia Pública 
de Marabá- cPM, conforme ofício interno 027/2022-SEc/USMM/SEaP/Pa, 
de 28/01/2022 e ofício interno nº 007/2022/SEG/VPM/SEaP, datado de 
27/01/2022, encaminhados via e-mail em 04/02/2022.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional por servidor desta SEaP/Pa.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To, do presente feito, tendo em vista o fato de que não houve indícios que 
indicassem a responsabilidade funcional de servidores desta SEaP/Pa, com 
fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 5.810/1994- rJU c/c art. 105, 
§4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869120
Portaria N° 2705/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor GaBriEl alEXaNdrE dE SoUSa aBrEU, matrícula 
funcional nº 55209591/1, ocupante do cargo de assistente de informática, 
a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre 
o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/09/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869128
Portaria N° 2706/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 26 de outubro de 2022.
EXclUir da servidora oliVaNa da coNcEiÇÃo alVES E SilVa, matrícula 
funcional nº 57201352/1, ocupante do cargo de Técnica em Gestão Públi-
ca, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/10/2022.
coNcEdEr à servidora SilVaNa PiNTo SaNTiaGo, matrícula funcional nº 
55208395/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Penitenciária, a 
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/10/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869130
Portaria N° 2707/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 26 de outubro de 2022.
EXclUir da servidora BrENda MoTTa coSTa, matrícula funcional nº 
5952498/1, ocupante do cargo de Técnica em Gestão Penitenciária, a Gra-
tificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/10/2022.
coNcEdEr à servidora GiSEllY criSTiNa BarBoSa alVES, matrícula 
funcional nº 5915783/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Peniten-
ciária, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/10/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869131
Portaria N° 2710/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor WEliToN MaciEl PErEira, matrícula funcional nº 
55208455/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, a Gratifica-
ção de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/11/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869136
Portaria N° 2708/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr à servidora laila adoNai SoarES da PiEdadE, matrícula 
funcional nº 5960895/2, ocupante do cargo de assistente de informática, 
a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre 
o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 03/10/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869133
Portaria N° 2712/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 26 de outubro de 2022.
EXclUir do servidor WENdEll PiNHEiro da SilVa, matrícula funcional 
nº 57210954/1, ocupante do cargo de Motorista, a Gratificação de Tempo 
integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento 
do cargo exercido, a contar de 19/10/2022.
coNcEdEr ao servidor SaNdro roBErTo GUiMarÃES BarroS, matrícu-
la funcional nº 57174178/1, ocupante do cargo de Motorista, a Gratificação 
de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do 
vencimento do cargo exercido, a contar de 19/10/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869138
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Portaria Nº 1306/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5742/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional dos servidores a.P.S. (funcional: 54180181) e M.c.N. (funcio-
nal: 5575036), acerca dos supostos fatos ocorridos na colônia Pena agrí-
cola de Santa izabel- cPaSi, narrados no relatório de diligência, datado 
de 30/12/2020. os servidores infringiram, em tese, o art. 177, Vi art. 178, 
V e XViii c/c os arts. 189, caput, art. 190, iV, Xi, Xiii, XVi e XiX, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo dos acusados a.P.S. (fun-
cional: 54180181) e M.c.N. (funcional: 5575036), com fulcro no artigo 
221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, haja vista a ausência de indícios de 
autoria e materialidade da prática da infração funcional em questão, por 
conseguinte o arQUiVaMENTo;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo dos 
servidores a.P.S. (funcional: 54180181) e M.c.N. (funcional: 5575036), 
tendo em vista a ausência de responsabilidade subjetiva  no caso em tela, 
com fulcro no art. 221, §1° do rJU, e posterior arQUiVaMENTo do presen-
te feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º 
da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 869092
Portaria Nº 1305/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5814/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor  c.a.f.l. (funcional: 5615151), acerca de denúncia 
de incineração de 400 uniformes de internos custodiados  no centro de 
recuperação regional de Paragominas. o servidor infringiu, em tese, o art. 
177, Vi, art. 178, XiV e XVii c/c art. 189, caput e art. 190, iV e X, todos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela aplicação da PENalidadE de rEPrEENSÃo do servidor 
c.a.f.l.(funcional: 5615151), com fulcro no art.183, i e art. 177, Vi c/c 
art. 188, da lei n° 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
PENalidadE de rEPrEENSÃo do servidor c.a.f.l. (funcional: 5615151), 
com esteio no art. 183, i, c/c 188,  por inobservância ao art. 177, Vi, lei 
n° 5.810/1994-rJU;
art. 2º - aPÓS o PErÍodo rEcUrSal, encaminhar cópia do relatório 
conclusivo, da decisão e da Portaria à diretoria de Gestão de Pessoas, 
para registro nos assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 869093
Portaria Nº 1304/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6190/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional da servidora M.N.S.M. (funcional: 5954393), acerca do uso de 
aparelho celular enquanto estava em seu turno de trabalho no crPP iV, 
com fulcro nos arts. 177, iii, iV e Vi, art. 178, X c/c art. 189, caput, todos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, bem como, art. 1º 1 e 2 da Portaria 
981/2019-cGP/SEaP, conforme decisão da Sindicância administrativa 
investigativa nº 5812/2021
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela aplicação da PENalidadE de rEPrEENSÃo em face da 
servidora M.N.S.M. (funcional: 5954393), com fulcro no art. 183, i do rJU.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
PENalidadE de rEPrEENSÃo, com fulcro art.188, da lei nº 5.810/1994, 
em desfavor da servidora M.N.S.M. (funcional: 5954393), por infração aos 
arts. 177, Vi, 178, X, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU.
art. 2º - aPÓS o PErÍodo rEcUrSal, encaminhar cópia do relatório 
conclusivo, da decisão e da Portaria à diretoria de Gestão de Pessoas, 
para registro nos assentamentos funcionais da servidora e à comissão de 
avaliação de Estágio Probatório-caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 869098
Portaria Nº 1303/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6487/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas irregularidades ad-
ministrativas ocorridas na cadeia Pública de redenção-cPr, relacionadas 
à saída externa de PPl sem escolta, conforme comunicação datada de 
17/05/2021.

coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em face 
do servidor a.J.N. (funcional: 5914069), por suposta infração ao art. 177, 
Vi, art. 189 e art. 190, Xiii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor do servidor 
a.J.N. (funcional: 5914069), objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e/ ou funcional, acerca de saída externa de PPl, sem escolta, 
quando custodiado na cadeia Pública de redenção- crc. o servidor incor-
reu, em tese, nos arts. 177, Vi, art. 189, caput e art. 190, Xiii, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Portaria 
de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 869099

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo
Portaria N° 2700/22/dGP/seaP, Belém, 26 de outubro de 2022.
dESiGNar o servidor NorBErTo JUNior BarroS do aMaral, Matrícula 
nº 55590035, para responder pela coordenação do Núcleo de Tecnologia 
da informação (NTi), no período de 26 de outubro de 2022 a 09 de no-
vembro de 2022, em substituição do titular fErNaNdo JoSE folHa do 
ValE JUNior, Matrícula nº. 8084710, que está de férias regulamentares.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 868828

.

.

errata
.

ERRATA DE Portaria N°00960/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.128 de 26 de setembro de 2022, Protocolo: 857493
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5949866 – JEaNNYSoN cHrYSTiaN TorrES loPES- Policial 
PENal; Período: 01/09 a 02/09/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
5954287 – Marcio raMoS cordEiro - Policial PENal; Período: 01/09 
a 02/09/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
5954303 – ValdoMiro coSTa rodriGUES – Policial PENal; Período: 
Período: 01/09 a 02/09/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
Leia-se:
Servidor(es): 5949866 – JEaNNYSoN cHrYSTiaN TorrES loPES- Policial 
PENal; Período: 01/09 a 03/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diária e meia).
5954287 – Marcio raMoS cordEiro - Policial PENal; Período: 01/09 
a 03/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia).
5954303 – ValdoMiro coSTa rodriGUES – Policial PENal; Período: 
Período: 01/09 a 03/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diária e meia).

Protocolo: 869122

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 058/2019/seaP
termo aditivo: 4
data da assinatura: 17/10/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do Prazo de Vigência do contrato
Justificativa: O prazo de vigência deste contrato é 12 meses, com início 
em 18/10/2022 e término em 17/10/2023, sob a luz dos ditames do art. 
57, inc. ii da lei nº 8.666/93, com renúncia de reajuste ao contrato, per-
manecendo o valor global do instrumento em r$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais).”
dotação orçamentária: Programa de Trabalho 97.101 03.122.1297.8338 
- operacionalização das ações administrativas, Natureza de despesa: 
339039, fonte: 0101, Plano interno: 4120008338c.
contrato: 058/2019/SEaP
contratado: aMaZoN filMES ProdUÇÕES EirEli
cNPJ: 19.240.655/0001-65
Endereço: Travessa Nove de Janeiro, Bairro: fátima - Belém, Estado do Pará.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 868652
terMo aditiVo ao coNtrato N° 032/2021/seaP
termo aditivo: 3
data da assinatura: 25/10/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do Valor.
Justificativa: O presente contrato será acrescido o percentual de aproxima-
damente 18,65% do valor total do contrato, correspondendo a quantia de 
r$ 402.157,18 e será suprimido o percentual de 1,32% do valor total do 
contrato, correspondendo ao montante de r$ 28.563,76, conforme NoTa 
TÉcNica 102/2022 – cEar/SEaP.
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dotação orçamentária: Programa trabalho 97.101 03.421.1502.8831, na-
tureza de despesa 449051, fonte: 0101, ação: 261010 e plano interno: 
000701acrfad.
contrato: 032/2021/SEaP
contratado: iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda
cNPJ: 20.239.662/0001-26
Endereço: TV QUiNTiNo BocaiUVa, 2334- loJa c – cENTro - castanhal – Pa.
ordenador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 868654
..

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 01444/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: dESlocoU-SE Para fiNS dE lEVar a rEfErida VTr, EM cUM-
PriMENTo ao coNTido oficio iNTErNo N° 219/2022 - EaP/SEaP.
5850576; aNdErSoN corrEa ViEira; MoToriSTa; Período: 
29/09/2022 a 30/09/2022 origem: MocaJUBa; destino: SaNTa iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 869124
diÁria
Portaria Nº: 01445/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: dESloUcoU-SE Para oficiNa E aPÓS a rrPENUS, E PoSTE-
riorMENTE alMoXarifado Para aPaNHar MEdicaMENToS
5850576; aNdErSoN corrEa ViEira; MoToriSTa; Período: 
29/09/2022 a 29/09/2022 origem: MocaJUBa; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 (uma diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 869125
Portaria N° 2709/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr à servidora EliSaNGEla BriTo dE alMEida, matrícula funcio-
nal nº 57213310/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacio-
nais, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 27/09/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869134
Portaria N° 2711/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr à servidora aliNE MaGalHÃES rocHa doS SaNToS, matrí-
cula funcional nº 97571417/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Penitenciária, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no 
incidente sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 
14/10/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869137
.

Férias
.

Férias residUais
Portaria nº 2701/22/dGP/seaP, de 26/10/22.
coNcEdEr 15 (QUiNZE) dias residuais de fÉriaS, à servidora MarcEla 
alVES ToSTES MoNTENEGro dUarTE, Matrícula n.º 54189554, no perío-
do de 03/11/22 a 17/11/22, referente ao exercício de 2021.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 868831
sUsPeNsÃo de Férias
Portaria nº 2704/22/dGP/seaP, de 26/10/22.
SUSPENdEr o gozo de férias, previsto para o período de 01/11/22 a 
30/11/22, referente à servidora aNa PaUla MaToS E SilVa, Matrícula nº 
5952318, de acordo com o art.74, §2º, da lei nº 5.810/94.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 868834
.

oUtras Matérias
.

Portaria Nº 270362022 – dGP/seaP Belém/Pa, 25 de oUtUBro 
de 2022.
Nome: Maria HElENa da SilVa NoGUEira, Matrícula: 5855756/1; 
cargo: agente de Portaria.
assunto: licença Nojo
Período: 16/10/2022 a 23/10/2022
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 868857
Portaria nº 2699/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 24 de oUtUBro de 2022.
Nome: ricardo ValErio dE SoUSa JUNior, Matrícula nº 5953986/1; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Gala
Período: 17/10/2022 a 24/10/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 868655

..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 711 de 26 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vi, da 
Portaria de n° 160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 de 
dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994; e ainda, os termos do Proces-
so nº 2022/1367020 de 25/10/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora KáTia GoMES da SilVa alVES matrícula nº 
5719230-1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão cultural, 60 (sessen-
ta) dias de licENÇa PrÊMio, para usufruto no período de 01.12.2022 a 
29.01.2023, referente ao triênio de 01.10.2013 a 30.09.2016.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 26 de outubro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 868880

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº709 de 25 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1265511
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
Matrícula: 5891119/1
cargo: assistente cultural
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT a ser realizada pelo profissional ANTONIO 
JoSÉ aMaral fErrEira, contratado para apresentação de espetáculo cul-
tural (cultura Popular), no evento “receptivo Turístico da Expedição rumo 
ao Norte”, no dia 07 de outubro de 2022, às 07:00h, no armazém 04-Porto 
de Belém, Belém-Pa.

Protocolo: 868797

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº708 de 25 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1253205
Servidor: NilSoN SErrao dE oliVEira
Matrícula: 32468/1
cargo: operador de Som
objeto: designado como fiscal do contrato ser celebrado entre esta Se-
cretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a empresa BiGaS coMErcio dE 
aliMENToS lTda, inscrita no cNPJ n° 15.745.185/001-30, cujo objeto é 
a cessão de uso a título oneroso, do boxe medindo 55,2 m², destinados 
à venda de alimentos no Parque Urbano Belém-Pa, para a exploração co-
mercial de serviços de alimentação, dispondo de serviços fast-food (comida 
rápida), com produtos oriundos da culinária paraense e internacional, con-
forme condições e exigências estabelecidas no contrato.

Protocolo: 868888
Portaria Nº712 de 25 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1256944
Servidor: NilSoN SErrao dE oliVEira
Matrícula: 32468/1
cargo: operador de Som
objeto: designado como fiscal do contrato a ser celebrado entre esta 
Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a empresa lEÃo coMÉrcio 
E SErViÇoS – ME, inscrita no cNPJ n° 11.521.917/0001-58, cujo objeto 
é a cessão de uso a título oneroso, do boxe medindo 55,2 m², destinados 
à venda de alimentos no Parque Urbano Belém-Pa, para a exploração co-
mercial de serviços de alimentação, dispondo de serviços fast-food (comida 
rápida), com produtos oriundos da culinária paraense e internacional, con-
forme condições e exigências estabelecidas no contrato.

Protocolo: 868893

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 3
Processo Nº 2022/1291577
daTa dE aSSiNaTUra: 26/10/2022
ViGÊNcia: 16/11/2022 a 15/11/2023
JUSTificaTiVa: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato, a contar de 16 de novembro de 2022 a 15 
de novembro de 2023.
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Valor ToTal: r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
Projeto atividade: 8233 fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordi-
nários) Natureza da despesa: 339139-oUTroS SErV. TErc. PJ-oP.iNTra 
orÇaMENTária PTrES: 158233 Pi: 412cTo8233c aÇÃo: 253726 fUN-
cioNal ProGraMáTica: 13.131.1508-8233.
coNTraTo Nº: 032
EXErcÍcio: 2019
coNTraTado: iMPrENSa oficial do ESTado-ioEPa - cNPJ/Mf n°: 
04.835.476/0001-01
ENdErEÇo: Travessa do chaco, nº 2.271, bairro: Marco, Belém-Pa
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 869065
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1885 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/1357291.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“arTE E Vida: a ProdUÇÃo fEMiNiNa EM diáloGo coM aS QUESTÕES 
aMaZÔNicaS.” referente à iN 1324/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) ser-
vidor (a) lUciaNa dE SoUSa araÚJo GarcEZ, Matrícula nº: 57188392; 
cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a) carla criSTiNa BErGH EVaNoViTcH doS SaNToS, Ma-
trícula nº: 5899704/1; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868887
Portaria Nº 1891 de 21 de oUtUBrode 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/1362427
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscaisda atividade Oficina 
de“WorKSHoP liBraS TáTil - ModUlo ii”referente à iN 1321/2022– 
fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a)JorGE daVid raMoS,Matrícula 
nº: 57234318/1; cargo: aSSiSTENTE cUlTUral;e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a)Maria do Socorro Baia doS SaNToS, Matrícula 
nº:32131; cargo: coordENadora;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868879
Portaria Nº 1890 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de con-
tratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 1347542.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“MUlHErES radicaiS: PoÉTica fEMiNiSTa Na arTE coNTEMPorÂNEa 
laTiNo-aMEricaNa” referente à iN 1328/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) carla criSTiNa BErGH EVaNoViTcH doS SaNToS, Ma-
trícula nº: 5899704/1; cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral; e como fiS-
cal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) lUciaNa dE SoUSa araÚJo GarcEZ, 
Matrícula nº: 57188392; cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868877
Portaria Nº 1889 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1347778.

RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de “Fo-
tografia feminina artística paraense” referente à IN 1326/2022– FCP, FISCAL 
TiTUlar, o (a) servidor (a) carla criSTiNa BErGH EVaNoViTcH doS SaN-
ToS, Matrícula nº: 5899704/1; cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral; e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) lUciaNa dE SoUSa araÚJo Gar-
cEZ, Matrícula nº: 57188392; cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868871
Portaria Nº 1894 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1352430.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa ViVÊNcia PErcUSSiVa” referente à iN 1330/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) lUciaNa dE SoUSa araÚJo GarcEZ, Matrícu-
la nº: 5718839-2; cargo: TÉcNica EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aBEl loPES dE oliVEira, Matrícula nº: 
240010; cargo: MoToriSTa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868866
Portaria Nº 1892 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1359037.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da atividade “oficiNa 
laBoraTÓrio dE QUadriNHoS” referente à iN 1332/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, Matrícula 
nº: 54186059; cargo: TÉcNica EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) carla criiSTiNa BErGH EVaNoViTcH 
doS SaNToS, Matrícula nº: 5899704; cargo: TEcNica EM GESTÃo cUl-
TUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868859
Portaria Nº 1893 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1352584.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade “Oficina de 
iNiciaÇÃo ao ViolÃo” referente à iN 1331/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) aBEl loPES dE oliVEira, Matrícula nº: 240010; cargo: 
TÉcNica EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) ser-
vidor (a) laiSa EMi fUJiYoSHi, Matrícula nº: 5903436; cargo: TEcNica 
EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868863
Portaria Nº 1888 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1358362.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“iNiciaÇÃo a PErcUSSÃo” referente à iN 1323/2022– fcP, fiScal TiTU-
lar, o (a) servidor (a) laiSa EMi fUJiYoSHi, Matrícula nº: 5903436/1; 
cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) 
servidor (a) aBEl loPES dE oliVEira, Matrícula nº: 240010; cargo: Mo-
ToriSTa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868858
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Portaria Nº 1887 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1362405.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“WorKSHoP liBraS TáTil – ModUlo i” referente à iN 1322/2022– fcP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) Jorge david ramos, Matrícula nº: 
57234318/1; cargo: aSSiSTENTE cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTU-
To, o (a) servidor (a) Maria do Socorro Baia dos Santos, Matrícula nº: 
32131; cargo: coordenadora.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868855
Portaria Nº 1886 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1351760.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“dESENHo” referente à iN 1325/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) ser-
vidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, Matrícula nº: 54186059; 
cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) 
servidor (a) lUiZa HElENa NEVES riBEiro, Matrícula nº: 5899768-1; 
cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868852
Portaria Nº 1884 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
1351760.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“dESENHo” referente à iN 1325/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) ser-
vidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, Matrícula nº: 54186059; 
cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) 
servidor (a) lUiZa HElENa NEVES riBEiro, Matrícula nº: 5899768-1; 
cargo: TÉc. EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868839
Portaria Nº 1883 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1342081.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa ESTaMParia coM cariMBo” referente à iN 1329/2022– fcP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) lUiZa HElENa NEVES riBEiro, Matrí-
cula nº: 5899768/1; cargo: TÉcNica EM GESTÃo cUlTUral; e como fiS-
cal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, 
Matrícula nº: 54186059; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868837
 Portaria Nº 1872 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1342181.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“dESENHo dE PaiSaGEM” referente à iN 1317/2022– fcP, fiScal TiTU-

lar, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, Matrícula nº: 
54186059; cargo: Técnico em Gestão cultural; e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) lUiZa HElENa NEVES riBEiro, Matrícula nº: 
5899768-1; cargo: Técnico em Gestão cultural;.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868704
Portaria Nº 1876 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1343946
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa dE dESENHo da fiGUra HUMaNa” referente à iN 1320/2022– 
fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dU-
arTE, Matrícula nº: 54186059; cargo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral; 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) JoSÉ TadEU dE BriTo 
NUNES, Matrícula nº: 5417511; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868713
Portaria N 1875  de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1347849.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da atividade Palestra de 
“PalESTra caNTiGaS dE ENcaNTaria” referente à iN 1315/2022– fcP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) JorGE daVid raMoS, Matrícula nº: 
57234318/1; cargo: aSSiSTENTE cUlTUral; e como fiScal SUBSTiTU-
To, o (a) servidor (a) Maria do Socorro Baia doS SaNToS, Matrícula 
nº: 32131; cargo: coordENadora.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868710
 Portaria Nº 1871 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1353624.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“iNiciaÇÃo À SEriGrafia” referente à iN 1316/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, Matrícula 
nº: 54186059; cargo: Técnico em Gestão cultural; e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) lUiZa HElENa NEVES riBEiro, Matrícula nº: 
5899768-1; cargo: Técnico em Gestão cultural;.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868698
Portaria Nº 1874 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1351095.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa foToGrafia EM MÍdiaS MÓVEiS” referente à iN 1318/2022– 
fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a)JacKSoNilSoN doS SaNToS caS-
Tro, Matrícula nº: 80845930; cargo: Técnico em Gestão cultural; e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a)ioNaldo rodriGUES da SilVa 
filHo, Matrícula nº: 57234396; cargo: adM. fiNaN. ciÊNciaS SociaiS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868721
Portaria Nº 1873 de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
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dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1342878.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina de 
“oficiNa BiJUTEria EM TEcido” referente à iN 1319/2022– fcP, fiScal 
TiTUlar, o (a) servidor (a) lUiZa HElENa NEVES riBEiro, Matrícula nº: 
5899768/1; cargo: Técnico em Gestão cultural; e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, Matrícula nº: 
54186059; cargo: TEcNico EM GESTÃo cUlTUral;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 868719

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1878 - cGP/FcP de 24 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o memorando nº 07-PaE/2022-Nci-fcP de 20/10/2022;
rESolVE:
dESiGNar, o servidor EXPEdiTo aUGUSTo cardoSo NoBrE, matrícula 
nº 51855737/3, cargo TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, para 
substituir o titular faBricio MiraNda SiZo, matrícula 54180119/7, cargo 
coordENador do NÚclEo dE coNTrolE iNTErNo - Nci, que estará de 
férias no período de 01/12/2022 à 30/12/2022, conforme Portaria n° 1870 
– cGP/fcP de 20/10/2022, publicada no d.o.E n° 35.158 de 21/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 868642

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 433/2021
Processo: 2021/18143
objeto: reajuste do contrato 433/2021 e Prorrogação da Vigência contra-
tual por mais 12 (doze) meses, fundamentada no art. 57, inciso ii da lei 
federal 8.666/93 com vigência iniciando-se em 27/10/2022 e encerrando 
em 27/10/2023 e em conformidade ao decreto Estadual nº 955/2020 que 
estabelece medidas de austeridade para o reequilíbrio fiscal e financeiro do 
Poder Executivo Estaduale com a manutenção do valor global estimado, já 
praticado no contrato anterior
Valor Global Estimado: r$ 735.784,30
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.122.1297-8338; Pi: 
412.000.8338c; Natureza de despesa: 339033; fonte de recurso: 0101.
contratante:fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscri-
ta nocNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: ProMac ProJETo E coNSTrUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 13.418.982/0001-88
data de assinatura: 26/10/2022
ordenador:Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 869107

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1329/2022
Pae: 2022/1342081.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
ESTaMParia coM cariMBo”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1029/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 339047; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): aNa carla ViEira BElTrÃo da SilVa, inscrito(a)no cPf 
de nº: 378.290.502-44
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1329/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1329/2022, 

com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868838
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1322/2022
Pae: 2022/ 1362405.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “WORKSHOP 
liBraS TáTil – ModUlo i”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1021/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8849; Plano interno: 
103.000.8849 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 231064.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): adriaNa GlaUcia loPES dE caSTro, inscrito(a)no cPf 
de nº 352.203.992-04
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1322/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1322/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868853
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1325/2022
Pae: 2022/ 1351760.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 002/2022 
– FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DESENHO”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1023/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 339047; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): alEX BarroS dE MiraNda, inscrito(a)no cPf de nº 
607.676.262-49
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1325/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1325/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868850
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1323/2022
Pae: 2022/ 1358362.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo a PErcUSSÃo”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1022/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 339047; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): PaUlo HENriQUE cUNHa dE aNdradE, inscrito(a)no cPf 
de nº 003.986.152-09
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1323/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1323/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868856
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1327/2022
Pae: 2022/1356225.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
iNTrodUÇÃo ao ViolÃo”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
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1028/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 339047; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): raPHaEl ViNÍciUS foNSEca BEZErra, inscrito(a) no cPf 
de nº 942.038.142-00
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1327/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1327/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868846
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1332/2022
Pae: 2022/1359037
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
laBoraTÓrio dE QUadriNHoS”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 1.032/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 339047; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): fEliPE MaTHEUS SaNToS Garcia, inscrito(a) no cPf de 
nº 997.012.002-68
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1332/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1332/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868862
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1330/2022
Pae: 2022/1352430.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
ViVÊNcia PErcUSSiVa”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 1.030/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): fláVio rEiS da GaMa, inscrito(a) no cNPJ de nº: 
13.118.045/0001-07.
Valor total: r$ 4.200,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1330/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1330/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868868
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1331/2022
Pae: 2022/1352584.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo ao ViolÃo”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 1.031/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): VicTor HUGo NUNES dE carValHo, inscrito(a) no cPf 
de nº: 834.816.132-53.
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022

ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1331/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1331/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868865
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1326/2022
Pae: 2022/ 1347778.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “Fotografia 
feminina artística paraense”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1024/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 339047; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): Sissa aneleh Batista de assis, inscrito(a)no cPf de nº 
658.306.602-53
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1326/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1326/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868870
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1321/2022
Pae: 2022/1362427
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executara: “WorKSHoP li-
BraS TáTil - ModUlo ii”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1026/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8849; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 231064.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): MarcEl aSSiS BaTiSTa do NaSciMENTo, inscrito(a) no 
cPf de nº 014.137.982-09
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1321/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1321/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868878
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1328/2022
Pae: 2022/ 1347542.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “MULHE-
rES radicaiS: PoÉTica fEMiNiSTa Na arTE coNTEMPorÂNEa laTiNo
-aMEricaNa”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1025/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 103.000. 
8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 339047; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): caMila do NaSciMENTo fialHo, inscrito(a)no cPf de nº: 
602.576.360-72
Valor total: r$ 2.800,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1328/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1328/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868876
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1324/2022
Pae: 2022/1357291.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executara a atividade: “arTE 
E Vida: a ProdUÇÃo fEMiNiNa EM diáloGo coM aS QUESTÕES aMa-
ZÔNicaS.”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1027/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): Maria cEci lEal BaNdEira, inscrito(a) no cPf de nº 
749.414.702-06
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1324/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1324/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868889
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1317/2022
Pae: 2022/1342181
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DESENHO 
dE PaiSaGEM”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico 1816/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): KEoMa calaNdriNi dE aZEVEdo MaTHEUS, inscrito(a) 
no cPf de nº 960.297.142-87.
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1317/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1317/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868705
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1318/2022
Pae: 2022/1351095.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
foToGrafia EM MÍdiaS MÓVEiS”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1019/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): JoYcE diaS NaBiÇa, inscrito(a) no cPf de nº 695.420.902-
34
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1318/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1318/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868720
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1316/2022
Pae: 2022/1353624
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo À SEriGrafia”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico 1020/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 

339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): MoiSÉS GoNÇalVES PiNHEiro, inscrito(a) no cPf de nº 
117.257.612-20
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1316/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1316/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868700
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1315/2022
Pae: 2022/1347849.
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – fcP e iN nº 001/2022-fcP para executar: “PalESTra caNTi-
GaS dE ENcaNTaria”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico 1.015/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8849; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 231064.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): Maiara dE alMEida corrÊa, inscrito(a) no cPf de nº 
965.889.692-87
Valor total: r$ 280,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1315/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1315/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868711
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1320/2022
Pae: 2022/1343946
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
dE dESENHo da fiGUra HUMaNa”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 1.017/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): lUaNa fláVia cardoSo rocHa, inscrito(a) no cPf de nº 
656.250.052-49
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1320/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1320/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868714
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1319/2022
Pae: 2022/1342878
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
BiJUTEria EM TEcido”.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1018/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): liZZiaNE SilVa doS SaNToS, inscrito(a) no cPf de nº 
713.694.902-59
Valor total: r$ 2.100,00
data: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1319/2022
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Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1319/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/10/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 868718

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1879 - cGP/FcP de 25 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 2022/1362199 – cBPaV/ dli / cGP/ fcP de 21/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que representando a fundação cultural do Estado do Pará, 
por meio da diretoria de leitura  e informação/ coordenadoria da Bibliote-
ca Pública arthur Vianna, realizará assessoria técnica na Biblioteca Usipaz 
canaã, no município de canaã dos carajás/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

lEila lEMoS dE oliVEira 55208793/ 1 Técnico em Gestão 
cultural

01/11/2022 à 
06/11/2022 5 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: 868771

.

.

Férias
.

Portaria Nº 1880 - cGP/FcP de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicados 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr: férias aos servidores abaixo relacionados:

Matri-
cULa NoMe carGo PerÍodo 

aQUisitiVo
PerÍodo de 

GoZo

54186059/ 
4

aNdrEi MiralHa PadilHa 
dUarTE coordENador 25/05/2021 a 

24/05/2022
12/12/2022 a 
10/01/2023

5899704/ 1 carla criSTiNa BErGH 
EVaNoViTcH doS SaNToS

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

28/05/2021 a 
27/05/2022

12/12/2022 a 
10/01/2023

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

Protocolo: 868683

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 211/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor icaro SaraiVa laUriNHo, auxiliar operacional, 
matrícula funcional nº 5909098/1, para assumir a função de fiscal da 
contratação realizada através da nota de empenho Nº 2022NE00715 e 
2022NE00716, firmado com as empresas IG DOS SANTOS OLIVEIRA EIRE-
li e aNToNio ailToN da crUZ UcHÔa, para o fornecimento de materiais 
de áudio nos termos do edital da cotação eletrônica Nº 14/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 25 de outubro de 2022.
 Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 868611

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da coordenadora do procedimento, HoMoloGa 
a cotação Eletrônica nº 16/2022/fcG, Processo nº 2022/1099530, a qual 
teve como objeto a contratação de empresa especializada na administra-
ção e fornecimento de Vales alimentação, na forma de bilhete impresso, e 
o seguinte resultado:
iTEM 1 - Vales alimentação - (1320 UNd), MaXXcard adMiNiSTra-
dora dE carTÕES lTda, cNPJ nº 12.387.832/0001-91, valor total r$ 
16.156,80;
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em web.
banparanet.com.br/cotação, e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 25 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 868571

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°. 215/2022-FcG de 24.10.2022
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Servidora: caMila dE araÚJo GillET MacHado – coordenadora de 
apoio administrativo-if: nº. 5890076/4
Exercício financeiro: 2022
Programa de Trabalho: 47201 13 362 1509
Vl: 500,00; Nd: 339030; aT: 8906; fT: 0101
Período de aplicação: 30 (trinta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do perí-
odo de aplicação.
autorização: Processo nº. 2022/1356439
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 868573

.

.

oUtras Matérias
.

distrato do termo de compromisso nº. 013/2022-FcG de Bolsa de 
Monitoria res.FcG nº.001 de 24.01.2020.
Partes: fundação carlos Gomes (distratante) e ViTÓria BElla liMa Mi-
raNda (distratada)
Motivo: distrato a contar de 01.10.2022
assinatura: 01.10.2022- autorização: Processo: nº. 2022/1329420
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 868873

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 807 de 25 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1365199/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-Miri no dia 25 de outubro de 2022, para con-
duzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
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 808 de 26 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1373306/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para Brasília/df no período de 26 a 28 de outubro de 2022, para 
acompanhar a agenda institucional do Governo do Estado do Pará.
NoME: aNa PaUla d’aGUiar oliVEira
MaTrÍcUla: 5946547
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.
Portaria nº 809 de 26 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1372866/SEcoM.
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rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Tailândia no dia 26 de outubro de 2022, para conduzir 
a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: GilBErTo adriaNo PaSTaNa MarÇal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 810 de 26 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1371869/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Tailândia no dia 26 de outubro de 2022, para conduzir 
a equipe que efetuará cobertura jornalística.
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 811 de 26 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1369808/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá nos dias 25 a 27 de outubro de 2022, 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
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 812 de 26 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1368201/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá nos dias 25 a 27 de outubro de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística 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
Portaria nº 813 de 26 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1368013/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-Miri no dia 25 de outubro de 2022, para co-
bertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoME: PEdro HENriQUE BEZErra GUErrEiro
MaTrÍcUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.
Portaria nº 814 de 26 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1368149/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá nos dias 25 a 27 de outubro de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoME: BrUNo dE oliVEira MaGNo
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 868798
.

Férias
.

Portaria nº 791 de 25 de outubro de 2022
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
35.140 de 04 de outubro de 2022. considerando o que dispõe os arts. 74 
a 76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE: coNcEdEr férias regulamentares, aos servidores abaixo rela-
cionados, referente ao mês de dEZEMBro de 2022.

MatricULa NoMe carGo GoZo aQUisitiVo

  5954184/1 aNaSTácia rodri-
GUES PiNTo

  rElaÇÕES
  PUBlicaS

12/12/2022 a 
26/12/2022   2021/2022

  5962023/1 diEGo JoSE raMoS 
BaTiSTa

aSSESSor dE coMUNi-
caÇÃo i

28/12/2022 a 
06/01/2023   2021/2022

  5947785/1

Marco aNToNio da 
SilVa NaSciMENTo

 
aSSESSor dE iM-

PrENSa ii
20/12/2022 a
08/01/2023   2021/2022

  5945854/1 MarcElo aUGUSTo 
SEaBra aMador

aSSESSor dE iM-
PrENSa ii

05/12/2022 a  
03/01/2023  2021/2022

  5960726/1 rodriGo VilHENa 
BarBoSa

TEcNico EM GESTÃo 
dE iNforMaTica

 19/12/2022 a 
02/01/2023   2021/2022

  5948727/2
SUElY daS GraÇaS 
fErrEira NEVES 

dE liMa
  dirETora

 28/12/2022 a 
11/01/2023   2021/2022

  5946974/2 ViViaNE fErrEira dE 
Sá NUNES

aSSESSor dE coMUNi-
caÇÃo i

 26/12/2022 a 
09/01/2023  2021/2022

  5953109/1 WaNdEril do roSa-
rio dE SoUZa Maia MoToriSTa-PSS

 05/12/2022 
a 03/01/2023   2021/2022

dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo

Protocolo: 869095

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 008/2022
Processo Nº 2020/68256
coNtrato Nº 080/2019
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 080/2019 pelo
período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 57, ii, da lei federal n. º 8.666/93.
data de assinatura: 26/10/2022
data de vigência: 01/01/2023 à 01/01/2024
Valor Global: r$ 151.310,40 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e dez 
reais e quarenta centavos)
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.33
fonte: 0101006355
Plano interno (Pi): 4200008338c
contratado: crEdicar locadora dE VEÍcUloS lTda
cNPJ: 22.257.109/0001-41
Endereço: rua cristiano Moreira Sales, n° 42 – bairro: Estoril.
cEP 30.494-360 - Belo Horizonte,/MG
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 869151
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

terMo aditiVo ao coNtrato
QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 180/2017
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará
contratado: claro S/a. cNPJ nº 04.432.544/0001-47
objeto do contrato: fornecimento e instalação de equipamentos e mais a 
prestação mensal em caráter continuado de serviço de solução de dados 
Bidirecional para Tráfego iP.
objeto do Termo aditivo:
2.1 Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de exe-
cução dos serviços e da
vigência do contrato n° 180/2017, a contar de 01 de outubro de 2022 com 
termino em 30 de
junho 2023.
2.2 a presente adequação importará no valor total de r$ 2.754.191,73 
(dois milhões, setecentos
e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e setenta e três cen-
tavos), onde o recurso
utilizado será custeado será custeado pelos recursos do Tesouro - fonte 
0102
data assinatura: 30/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 869115
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termo aditivo: 6
convênio: 223/2018
objeto do convênio: reforma e ampliação da EMEf. “ Paulo Hanneman”
objeto do aditivo: celebrar o presente Termo aditivo ao convênio original, 
visando prorrogar sua vigência por mais 300 ( trezentos dias) para que 
possa ser cumprida a execução do mesmo.
concedente: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de Pau d’ arco com cNPJ nº 34.671.016/0001-48 
com sede na avenida Boa Sorte, S/N- Bairro Paraíso, cEP: 68.545-000
assinatura: 14/10/2022
Vigência: 17/10/2022 a 12/08/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 868569
termo aditivo: 1
contrato: 108/2021
objeto do contrato: Prestação de serviços eventuais de manutenção pre-
dial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e 
equipamentos, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, si-
tuados na região Metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, 
Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa isabel do Pará), e nas cidades de 
Breves, itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capane-
ma, redenção e Parauapebas.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Vigésima - da Vigência do contrato, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
Pregão Elet. SEPlad/dGl/SrP nº 010/2020
ata de registro de Preços nº 10/2021
dotação orçamentária:
* fonte: 0102 ação: 246.531 funcional Programática: 16101.12 122.1416 
Projeto/atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de despesa: 3390.39
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
contratada: Exata construtora ltda./cNPJ. 21.027.140/0001-23, com sede à 
av. Marques de Herval, nº 910, Pedreira, cEP: 66.085-313, Belém/Pa.
data de assinatura: 20/10/2022
Vigência: 20/10/2022 a 20/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 868742
termo aditivo: 1
contrato: 107/2021
objeto do contrato: Prestação de serviços eventuais de manutenção pre-
dial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra 
e equipamentos, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, 
situado na região Metropolitana de Belém (ananindeua, Belém, Benevides, 
Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa isabel do Para), e nas cidades de 
Breves, itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, altamira, cametá, capane-
ma, redenção e Parauapebas)
objeto do aditivo: alterar a cláusula vigésima – da vigência do contrato, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (meses)
Pregão Eletrônico. SEPlad/dGl/ SrP º 010/2020.
ata de registro de Preços: nº 08/2021
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n; cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Estrutural construções e Serviços Eireli, com cNPJ: Nº 
08.928.777/0001-22, com sede na av. Perimetral, nº 1630. Bairro: Marco, 
Belém-Pará, cEP: 66.095-780.
data de assinatura: 20/10/2022
Vigência: 20/10/22 a 20/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 868737
termo aditivo:2
contrato: 109/2021
objeto do contrato: Prestação de serviços eventuais de manutenção pre-
dial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra 
e equipamentos, para os órgão e entidades do Poder Executivo Estadual.
objeto do Termo aditivo: Visando alterar cláusula Vigésima- da Vigência 
do contrato, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
Pregão Elet. SEPlad/dGl/SrP nº 010/2020
ata de registro de Preços nº 09/2021
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 246.531 funcional Programática: 16101.12.122.1416 
Projeto/atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de despesa: 3390.39
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
contratada: construtora Brilhante ltda/ cNPJ. 04.529.815/0001-13, com 
sede em Manaus, à av. Paraíba, nº 548, São francisco, cEP: 69.079-265, 
Manaus/aM.
data de assinatura: 20/10/2022
Vigência: 20/10/2022 a 20/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 868739

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55441/2022
oBJETiVo: coNSidEraNdo o PEdido dE rEaliZaÇÃo dE ViSiTa Para 
aValiaÇÃo iNTElEcTUaiS, EMocioNaiS E SociaiS do SErVidor daVid 
WENdEr da SilVa coUTo loTado Na EScola dEoclEciaNo alVES Mo-
rEira No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia (PaE 2022/629675). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 07/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 5
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 12/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa lETicia PaNToJa MoraES 
MaTrÍcUla: 5933938
cPf: 01841274240
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 
10429549253

Protocolo: 868891
Portaria de diarias No. 55442/2022
oBJETiVo: coNSidEraNdo o PEdido dE rEaliZaÇÃo dE ViSiTa Para 
aValiaÇÃo iNTElEcTUaiS, EMocioNaiS E SociaiS do SErVidor daVid 
WENdEr da SilVa coUTo loTado Na EScola dEoclEciaNo alVES Mo-
rEira No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia (PaE 2022/629675). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 07/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 5
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 12/11/2022 - 12/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: MaX cHarlES lEal fraGoSo 
MaTrÍcUla: 5902674
cPf: 65817362287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 
10429549253

Protocolo: 868892
Portaria de diarias No. 55440/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para apuração de denúncias nos autos 
do Processo administrativo disciplinar - Pad, para o Município de Maraca-
NÂ, no período de 07/11 à 11/11/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
MaracaNa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alciNETE do Socorro liMa da coSTa
MaTrÍcUla: 57211696
cPf: 24330388200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 868901
Portaria de diarias No. 55436/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
iriTUia / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio aNToNio BarBoSa liSBoa
MaTrÍcUla: 57173666
cPf: 65890620215
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869102
Portaria de diarias No. 55412/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para apuração de denúncias nos autos 
do Processo administrativo disciplinar - Pad, para o Município de Maraca-
NÂ, no período de 07/11 à 11/11/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
MaracaNa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaYoNara caMarGo foNTaNa
MaTrÍcUla: 773573
cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 868558
Portaria de diarias No. 55413/2022
oBJETiVo: Solicitação de diáriaS, para apuração de denúncias nos autos 
do Processo administrativo disciplinar - Pad, para o Município de Maraca-
NÂ, no período de 07/11 à 11/11/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
MaracaNa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fEliPE TEiXEira rEZENdE
MaTrÍcUla: 54197224
cPf: 81088027253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 868559
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Portaria de diarias No. 55435/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
iriTUia / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioMar PaTricio dE alMEida
MaTrÍcUla: 57198104
cPf: 45142181204
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869097
Portaria de diarias No. 55431/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869084
Portaria de diarias No. 55434/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
iriTUia / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS aNdrE BEZErra lEiTE
MaTrÍcUla: 57188414
cPf: 61988847249
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869089
Portaria de diarias No. 55432/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ricardo aUGUSTo dE SoUZa riBEiro
MaTrÍcUla: 57203554
cPf: 59802588253
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869086
Portaria de diarias No. 55433/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57219973
cPf: 95240624291
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869087
Portaria de diarias No. 55429/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lia BarilE carValHo da SilVa
MaTrÍcUla: 57203231
cPf: 63414090287
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869075
Portaria de diarias No. 55430/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBSoN da SilVa GUrJao
MaTrÍcUla: 57202606
cPf: 43055125215
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE iV / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869080
Portaria de diarias No. 55426/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: Joao VicENTE fariaS do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5951392
cPf: 53023676291
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869062
Portaria de diarias No. 55427/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGE cHriST caraVEo da SilVa
MaTrÍcUla: 5438284
cPf: 30225477220
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869064
Portaria de diarias No. 55428/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl NUNES alVES
MaTrÍcUla: 5721156
cPf: 31915434220
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869073
Portaria de diarias No. 55425/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo loBaTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57202965
cPf: 71061428249
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869058
Portaria de diarias No. 55423/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN aNToNio coSTa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5837774
cPf: 63561158234
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869053
Portaria de diarias No. 55422/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 04/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: daVi TEiXEira filGUEiraS
MaTrÍcUla: 5960963
cPf: 02158586206
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869048
Portaria de diarias No. 55420/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 04/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marilia PENa corrEa
MaTrÍcUla: 5823455
cPf: 42403685291
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869026
Portaria de diarias No. 55421/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 04/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo HENriQUE MoNTEiro Maia
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MaTrÍcUla: 5890077
cPf: 81726414272
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869041
Portaria de diarias No. 55419/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo aNdrE alVES fiGUEirEdo
MaTrÍcUla: 5289432
cPf: 29359813249
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869012
Portaria de diarias No. 55418/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cHarlES MicHEl EliaS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5897857
cPf: 69665788272
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 868985
Portaria de diarias No. 55416/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alEXaNdrE ValENTE MorEira doNaTo
MaTrÍcUla: 6403374
cPf: 92893341268
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 868939
Portaria de diarias No. 55417/2022
OBJETIVO: Realização do aulão preparatório aos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio, Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio fErNaNdo da coSTa JUNior
MaTrÍcUla: 54197422
cPf: 72046961234
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 868954

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SEdUc NoTifi-
ca a servidora aNa cloTidES colarES GoMES, matricula de n°457574/1, 
no cargo de Professor ad-4, lotada na Secretaria Estadual de Educação, 
ou seu representante legal, a comparecer a ccMP/SaGEP/SEdUc, na Sede 
da SEdUc, sito na rodovia augusto Montenegro, Km 10, Belém, no pra-
zo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste 
Edital, a fim de tratar assunto referente ao processo de Aposentadoria nº 
2018/124228 que se encontra com pendencia de documentos necessários 
para analise, e para que não alegue desconhecimento este edital está sen-
do publicado obedecendo aos Princípios constitucionais do contraditório e 
de ampla defesa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 868793

.

.

oUtras Matérias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.9243/2022 de 24/10/2022
Nome:Maria daS GraÇaS SEPEda liMa
Matrícula:456500/1cargo:ag. de Portaria
lotação:EEEf Maria Estelita Barbosa da Silva/Belém
Período:01/12/22 a 29/01/23 – 30/01/23 a 30/03/23
Triênios:01/06/03 a 31/05/06 – 01/06/06 a 31/05/09
Portaria nº.9339/2022 de 26/10/2022
Nome:rEGiNa lUcia dE SoUSa PaNToJa
Matrícula:194182/3cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:27/10/22 a 25/12/22
Triênios:25/04/03 a 24/04/06

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:9278/2022 de 25/10/2022
Nome: MicHElE NaVarro MaGalHaES doS SaNToS
Matrícula:57197466/2 Período:25/11/22 à 08/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Emiliana Sarmento ferreira/Belém
Portaria nº.:9279/2022 de 25/10/2022
Nome: NalZira frEirE daS MErcES
Matrícula:57208450/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém
Portaria nº.:9280/2022 de 25/10/2022
Nome: Maria dE NaZarE MorEira dE SoUZa
Matrícula:5192625/2 Período:27/11/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora de fatima ii/Belém
Portaria nº.:9281/2022 de 25/10/2022
Nome: loUrdES dE SoUZa NaSciMENTo
Matrícula:241725/1 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof orlando Bitar/Belém
Portaria nº.:9282/2022 de 25/10/2022
Nome: JUlia roZa ValENTE PErEira
Matrícula:57212464/1 Período:17/11/22 à 16/12/22Exercício:2021
Unidade:EE Gal Gurjão/Belém
Portaria nº.:9283/2022 de 25/10/2022
Nome: SilMa Maria PErEira raMoS
Matrícula:5463815/3 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Maria antonieta Serra freire/icoaraci
Portaria nº.:9284/2022 de 25/10/2022
Nome: alfoNSiNa dE JESUS araUJo aMador
Matrícula:57190301/2 Período:20/12/22 à 02/02/23Exercício:2021
Unidade:EE Maria antonieta Serra freire/icoaraci
Portaria nº.:9285/2022 de 25/10/2022
Nome: lUciaNE rodriGUES doS SaNToS NaSciMENTo
Matrícula:57213671/1 Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Maria antonieta Serra freire/icoaraci
Portaria nº.:9286/2022 de 25/10/2022
Nome: NElY PalHETa dE JESUS
Matrícula:5902773/1 Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Maria antonieta Serra freire/icoaraci
Portaria nº.:9287/2022 de 25/10/2022
Nome: Maria MadalENa SilVa doS rEiS
Matrícula:55588648/3 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belém
Portaria nº.:9288/2022 de 25/10/2022
Nome: roSiValdo SodrE rEiS
Matrícula:5890948/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EErf Padre Marcos/Belém
Portaria nº.:9275/2022 de 25/10/2022
Nome:GraciETE NoGUEira cHaGaS
Matrícula:5908252/2 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Placidia cardoso/Belém
Portaria nº.:9276/2022 de 25/10/2022
Nome: EMErSoN lUiS coSTa diaS
Matrícula:57212108/1 Período:09/01/23 à 07/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEm dr. José Márcio ayres/icoaraci
Portaria nº.:9277/2022 de 25/10/2022
Nome:daNiEl SaNToS da SilVa
Matrícula:57214296/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Walter Bezerra falcão/ananindeua
Portaria nº.:023/2022 de 24/10/2022
Nome:JoSÉ MarTiNS corrÊa
Matrícula:57209596/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria nº.:026/2022 de 24/10/2022
Nome:MÔNica MarTiNS corrÊa
Matrícula:57209810/1 Período:29/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria nº.:027/2022 de 24/10/2022
Nome: MÍriaN TEiXEira diaS
Matrícula:57210328/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dalcídio Jurandir/Ponta de Pedras
Portaria nº.:536/2022 de 11/10/2022
Nome: JoriclENE oliVEira da coSTa
Matrícula:6306912/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Tiradentes/Salinópolis
Portaria nº.:198/2022 de 25/10/2022
Nome: EliNa rENildE dE oliVEira riBEiro
Matrícula: 5530229/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:12ª URE/Itaituba
Portaria nº.:608/2022 de 19/10/2022
Nome:railENE lEMES
Matrícula: 5892619/1Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:5ª URE/Santarém
Portaria nº.:609/2022 de 20/10/2022
Nome:NEUrSUliNa dE caSTro raBElo
Matrícula:57211067/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Barão do Tapajós/Santarém
Portaria nº.:610/2022 de 20/10/2022
Nome:aNdrÉa GoMES fiGUEira
Matrícula:5896216/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Governador fernando Guilhon/Santarém
Portaria nº.:611/2022 de 20/10/2022
Nome: JoSiMar MESQUiTa da SilVa
Matrícula:57234385/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Governador fernando Guilhon/Santarém
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Portaria nº.:761/2022 de 19/10/2022
Nome:Maria JoSÉ NUNES dE oliVEira
Matrícula:57209602/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rotary José Nunes de oliveira/castanhal
Portaria nº.:975/2022 de 19/10/2022
Nome: JaMESoN coSTa E coSTa
Matrícula:57216900/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf João Botelho de Souza/Santa Maria do Pará
Portaria nº.:204/2022 de 20/10/2022
Nome:JoSÉ adilSoN WaGNEr
Matrícula:57210910/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Ducilla Almeida do Nascimento/Altamira
Portaria nº.:219/2022 de 20/10/2022
Nome: JacilENE alVES da coSTa
Matrícula:57199225/2 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEM rosa alvarez rebelo/Senador José Porfírio
Portaria nº.:222/2022 de 19/10/2022
Nome:GracE cariNa SaMUElSSoN KUHN
Matrícula:54188424/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Francisca Gomes dos Santos/Medicilândia
Portaria nº.:194/2022 de 20/10/2022
Nome:dÉBora MacEdo XaViEr
Matrícula:57215728/1 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Dairce Pedrosa Torres/Altamira
Portaria nº.:200/2022 de 19/10/2022
Nome: PaTrÍcio cirQUEira da SilVa
Matrícula:57208788/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Jorceli Silva Sestari Sede/Santana do araguaia
Portaria nº.:196/2022 de 19/10/2022
Nome: TErEZiNHa SaBiNa dE frEiTaS
Matrícula:57214450/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Profº José Wilson Pereira leite/conceição do aragauia
Portaria nº.:190/2022 de 18/10/2022
Nome:MariNa alVES BriTo
Matrícula:57210329/1 Período:01/01/23 à 14/02/23Exercício:2022
Unidade:15ª URE/Conceição do Araguaia
Portaria nº.:201/2022 de 19/10/2022
Nome: lUciaNa do carMo fErrEira Garcia
Matrícula:5896464/1 Período:15/12/22 à 13/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Simão Jacinto dos reis/Tucuruí
Portaria nº.:211/2022 de 19/10/2022
Nome:clodoMiro ESTUMaNo Baia
Matrícula:5901987/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2019
Unidade:EEEM Papa Paulo Vi (anexoi)Novo repartimento
Portaria nº.:210/2022 de 19/10/2022
Nome:daiaNa do Socorro PErEira fErNaNdES
Matrícula:57195206/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE dep raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí
Portaria nº.:212/2022 de 19/10/2022
Nome: raNiErES SilVa ViEira
Matrícula:8401036/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE ana Pontes francez/Tucuruí
Portaria nº.:209/2022 de 19/10/2022
Nome: rENildE alVES BraGa
Matrícula:5891368/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Papa Paulo Vi/Novo repartimento
Portaria nº.:54/2022 de 14/06/2022
Nome: railaNE TEiXEira alVES
Matrícula: 5948407/1Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. romildo Veloso e Silva/ourilândia do Norte
Portaria nº.:53/2022 de 14/10/2022
Nome: arlENE dE oliVEira rEiS
Matrícula:5719506/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. romildo Veloso e Silva/ourilândia do Norte
Portaria nº.:51/2022 de 11/10/2022
Nome:NEciENE SilVa
Matrícula:5292115/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dom luiz de Moura Palha/Xinguara
Portaria nº.:198/2022 de 20/10/2022
Nome:JUVaNa dE caSTro PiNTo
Matrícula:57210381/1 Período:16/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Maria da conceição Malheiro/irituia.

Protocolo: 869068
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte
Protocolo: 2022/1084410  
Portaria N° 4354/22, de 19 de outubro de 2022
r E S o l V E:
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado (a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 868811

rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/1342764  
Portaria N° 4407/22, de 25 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) NElSoN dE liMa riBEiro filHo, id. 
funcional nº 5957283/ 1, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, a 
contar de 01.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 868809

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1111918  
Portaria N° 4413/22, de 25 de outubro de 2022 
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SilVaNa MarQUES lEiTE, id. funcional nº 
2010909/ 4, no cargo de TEcNico B, lotado(a) no(a) coordENadoria 
adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, re-
ferente ao triênio de 19.08.2017 a 23.03.2022, no período de 02.01.2023 
a 31.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/976315 
Portaria N° 4403/22, de 25 de outubro de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSE EdSoN lUcENa dE oliVEira, id. fun-
cional nº 3184498/ 1, no cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo d, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.08.2004 a 31.07.2007, no 
período de 01.01.2023 a 30.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1115608
Portaria N° 4395/22, de 25 de outubro de 2022
r E S o l V E:
dETErMiNar ao(a) servidor(a) TErEZiNHa ViEira da SilVa, id. 
funcional nº 5117844/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, no(a) 
dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, goze de 30 (trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 1997, de 
28.10.2020, referente ao triênio de 06.09.2009 a 05.06.2012, no período 
de 01.11.2022 a 30.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1115608
Portaria N° 4396/22, de 25 de outubro de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TErEZiNHa ViEira da SilVa, id. funcional 
nº 5117844/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, 60 (sessenta) dias de li-
cença Prêmio, referente ao triênio de 06.09.2012 a 05.09.2015, no período 
de 01.12.2022 a 29.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 868807

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/1351147
laUdo  nº 95295
NoME do SErVidor: carla PErEira fErrEira
MaTrÍcUla: 57209191/ 1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1351147
laUdo  nº 95296
NoME do SErVidor: EliaNE criSTiNa MarTiNS
MaTrÍcUla:
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1351147
laUdo  nº 95297
NoME do SErVidor: EliSETH coSTa oliVEira dE MaToS
MaTrÍcUla: 5755220/ 2
carGo: ProfESSor aUXiliar
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE PaToloGia
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
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Protocolo: 2022/1172267
laUdo  nº 95828
NoME do SErVidor: dENilSoN dE SoUZa SilVa
MaTrÍcUla: 57204647/ 2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE i 40 HoraS
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE liNGUa E liTEraTUr
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 868802

.

.

errata
.

ErraTa
Protocolo: 2019/281360 
Retificar os termos da presente Portaria nº 2370/22, de 08.06.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.014 de 21.06.2022, referente a licença Prêmio 
do (a) servidor (a) MariZETE loPES aNdradE, o seguinte:
onde se lê: ...
Portaria Nº168, de15.01.2020, referente ao triênio de 10.03.2012 a 
09.03.2015,...
Leia-se:
...ErraTa da Portaria Nº169/20, de 15.01.2020, referente ao triênio de 
10.03.2009 a 09.03.2012,.
THiaGo SoarES SilVa
dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS/UEPa
Protocolo: 2019/281360 
Retificar os termos da presente Portaria nº 2371/22, de 08.06.2022, 
publicada no d.o.e nº 35.014 de 21.06.2022, referente a Licença 
Prêmio do (a) servidor (a) MariZete LoPes aNdrade, o seguinte:
onde se lê:
 ...10.03.2000 a 09.03.2003,...
 Leia-se:
...10.03.2012 a 09.03.2015,.. Belém, 25 de outubro de 2022.
THiaGo SoarES SilVa
dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS/UEPa
Protocolo: 2020/720234 
Retificar os termos da presente Portaria nº 1589/22, de 09.05.2022, 
publicada no d.o.e nº 34.968 de 12.05.2022, referente a progres-
são funcional vertical do (a) servidor (a) JorGe LoPes rodriGUes 
JUNior, o seguinte:
onde se lê:
 ...ProfESSor aSSiSTENTE iV,...
Leia-se:
...ProfESSor aSSiSTENTE iii - 40 HrS TidE..
THiaGo SoarES SilVa
dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS/UEPa
Protocolo: 868815
SUPriMENTo dE fUNdo - ErraTa

Protocolo: 868255
Portaria n.º 4421/2022 de 25 de outubro de 2022.
Publicada no Diário Oficial N.º 35.164 de 26 de outubro de 2022.
onde se lê: 339039 - r$ 4.000,00 - Leia-se 339030 - r$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará
Portaria n.º 4422/2022 de 25 de outubro de 2022.
Publicada no Diário Oficial N.º 35.164 de 26 de outubro de 2022.
onde se lê: Valor r$ 3.000,00 - Leia-se: Valor r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 868994

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4437/2022, de 26 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE rElacoES iNTErNacioNaiS
Nome: Joao colarES da MoTa NETo
Matrícula funcional: 54196476/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0101
339039_ r$ 3.000,00
Portaria N° 4438/2022, de 26 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: carloS NaZarENo da SilVa BarBoSa
Matrícula funcional: 3224996/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339036_ r$ 1.500,00

Portaria N° 4439/2022, de 26 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: carloS NaZarENo da SilVa BarBoSa
Matrícula funcional: 3224996/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 2.500,00
Portaria N° 4440/2022, de 26 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: GiSElE frEirE faraoN
Matrícula funcional: 57209657/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 868979
.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1345404
Portaria N° 4425/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) ViTor BaraTa MorEira, id.funcional nº 
5920929/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria dE ad-
MiNiSTracao dE SErVico, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município igarapé - açu/Pa, no período de 25/10/2022 a 
25/10/2022, para fiscalização de Obra.
Protocolo: 2022/1345121
Portaria N° 4426/22, de 25 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ViTor BaraTa MorEira, id.funcional nº 
5920929/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria dE ad-
MiNiSTracao dE SErVico, 4 (quatro) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município Marabá/conceição do araguaia/Pa, no período 
de 08/11/2022 a 11/11/2022,para início de obra.
Protocolo: 2022/1331787
Portaria N° 4427/22, de 25 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iVaNilToN fErrEira, id.funcional nº 
5942021/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE EdUcacao ESPEcialiZada, 22,5 (vinte e dois e meia) 
diárias,devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município igarapé - açu/
Pa, no período de 20/10/2022 a 11/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1326745
Portaria N° 4430/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) BrUNa alMEida da SilVa, id.funcional nº 
5903553/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE MaraBa, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao distrito de Mosqueiro/Pa, no período de 19/10/2022 a 19/10/2022, 
para realizar visita técnica.
Protocolo: 2022/1341098
Portaria N° 4431/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ EdUardo cHaVES dE aZEVEdo, id.fun-
cional nº 5934010/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 14,5 (quatorze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/
Pa, no período de 17/11/2022 a 01/12/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1289855
Portaria N° 4432/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa claUdia da SilVa PErEira, id.funcio-
nal nº 5113881/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE Sao MiGUEl do GUaMa, 3,5 (três e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé Miri/Pa, no período de 
08/11/2022 a 11/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1356696
Portaria N° 4433/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) claUdio da coSTa TriNdadE, id.funcional 
nº 5433100/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE arTES, 5,5 (cinco e meia) diárias, devido seu des-
locamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa, no período de 
07/11/2022 a 12/11/2022, para desenvolver atividades.
Protocolo: 2022/1343096
Portaria N° 4434/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSiNETE PErEira liMa, id.funcional nº 
57188537/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS, 13,5 (treze e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé - açu/
Pa, no período de 16/11/2022 a 29/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1319765
Portaria N° 4435/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) roNilSoN frEiTaS dE SoUZa, id.funcional nº 
57195955/ 3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE SalVaTErra, 21,5 (vinte e um e meia) diárias, devido seu deslo-
camento de Salvaterra/Pa ao município de igarapé - açu/Pa, no período de 
31/10/2022 a 21/11/2022, para ministrar disciplinas.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 868672
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.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
errata À PUBLicaÇÃo de 2º aditiVo ao terMo de coNtrato
a Universidade do Estado do Pará torna público para conhecimento dos in-
teressados que decidiu tornar sem efeito a publicação do extrato da Errata 
à publicaçãodo 2º Termo aditivo ao contrato nº 27/2021-UEPa, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº º 35.160, em 24 de outubro de 2022, Pro-
tocolo de nº 867184, celebrado entre a UNiVErSidadE do ESTado do 
Pará e alfa E oMEGa coNSTrUTora SErViÇoS EirEli
Belém, 25 de outubro de 2022

Protocolo: 868598

.

.

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

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 1448/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/ 1300605
errata
onde se lê: 430103- 08.422.1505.8402 0338 249.624 3390 36
Leia-se: 430103- 08.422.1505.8402 0338002151 249.624 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de oUTUBro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 869024

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1515/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1347624
rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
BrUNo daNiEl da coSTa doS SaNToS, 5967338/1, dirETor/dQPE/SE-
aSTEr, riSoliNa Maria PaNToJa doS SaNToS,3223876/1, aSSiSTEN-
TE Social, claricE NEVES GUiMarÃES, 3201643/1, que se deslocaram 
para o município de coNcordia/Pa no período de 07/11 a 11/11/2022 
com objetivo de aPoio E forTalEciMENTo dE MErcadoS.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f: 0101006357 266.735
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1517/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1359349
rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Maria dE NaZarÉ cardoSo coSTa da rocHa, 80845759/3, dirETo-
ra,roSaNa dE MoraESS BElo,5946689/1, coordENadora que se 
deslocaram para BraSÍlia/df, no período de 07/11 a 11/11/2022, com 
objetivo de apoio a Produção familiar, aquisição de alimentos e consumo 
inclusivo.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8396 f: 0101006357 267.051
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1518/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1355393
rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
roSa Maria da SilVa BarBoSa, colaBorador EVENTUal, que se des-
locara para os municípios de BrEVE/PorTEl/Pa, no período de 08/11 a 
12/11/2022, com objetivo de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
430103 – 08.422.1505.8402 f: 0338002151 249.624
339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1521/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1350842
rESolVE:
autorizar o pagamento 05 e ½ (cinco e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
rEGiNa iNES B.BarBoSa dE alMEida,5945935/1,GErENTE, ricardo 
aVEliNo GaNZEr, 55588660/4,dirETor que se deslocara para iTaiTUBa/
Pa, no período de 07/11 a 12/11/2022, com objetivo de apoio a Gestão e 
aos Serviços Sociassistenciais,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0139002241 261.694
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1522/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1345460
rESolVE:
autorizar o pagamento 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi, 5946562/2, aSSES-
Sor ESPEcial i, que se deslocara para BraSÍlia/df, no período de 06/11 
a 08/11/2022, com objetivo de apoio a Gestão e aos Serviços Sociassis-
tenciais, Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1523/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1340617
rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
dioNE Maria caValcaNTE dE MaToS, 5055180/4, TÉcNico EM GESTÃo
PÚBlica, que se deslocara para MacEiÓ/al, no período de 09/11 a 
13/11/2022, com objetivo de apoio a abertura e fortalecimento de Mercados.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f: 0101006357 266.735
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1524/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1339467
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rESolVE:
autorizar o pagamento 15 e ½ (quinze e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
carMEN SUElY PiNHEiro dE oliVEira, 3199517/1, aUX TÉcNico, HElE-
Na SUEli cardiaS, 3213374, aSSiSTENTE Social,HErBErT SilVa BUNa 
JUNior, 57188214, aGENTE adMiNiSTraTiVo,JEaN MarcEl GoNÇalVES 
doS SaNToS, 3542696/1 TÉcNico EM GESTÃo Social - PSicoloGo que 
se deslocara para os municípios de coNcEiÇÃo do araGUaia e BoM JE-
SUS do TocaNTiNS/Pa, no período de 05/11 a 20/11/2022, com objetivo 
de capacitação de trabalhadores do SUaS, SiNaSE e SiSaN
Classificação Orçamentária:
87.101,08.422.1505.8399 f: 0139002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1525/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1338131
rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
GioVaNa do Socorro doS SaNToS coSTa, colaBorador EVENTUal, 
que se deslocara para o município de alTaMira/Pa, no período de 08/11 
a 12/11/2022, com objetivo de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f: 0338002151 249.624 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1516/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1336444
rESolVE:
autorizar o pagamento ½ ( meia) diária Para cada SErVidor ciTado 
aBaiXo:
NaZarENo do ESPiriTo SaNTo doS SaNToS, 5946528/1, GErENTE, 
cHrlES MoraNdiNi SilVEira dE MaToS, 3542761/1, aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo, que se deslocaram para o município de caSTaNHal/Pa no 
dia 04/11/2022 com objetivo de implantação de Equipamentos Públicos 
de Segurança alimentar e Nutricional. claudemir Sinval Padilha Teixeira, 
5907277/1, Motorista, com objetivo de conduzir
veiculo com equipe técnica da diSaN/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f: 0101006357 261.877
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1526/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1334119
rESolVE:
autorizar o pagamento 05 e ½ (cinco e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
ZoZiMo raiMUNdo araÚJo dE SoYSa, colaBorador EVENTUal,claU-
dioNor da SilVa araÚJo, colaBorador EVENTUal, JENNifEr MaYS-
Sa corrÊa da SilVa, ( acoMPaNHaNTE ) que se deslocara para SÃo 
PaUlo/SP, no período de 20/11 a 25/11/2022, com objetivo de apoio a 
organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1527/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1368001

rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
roSa Maria da SilVa BarBoSa, colaBorador EVENTUal que se des-
locara para BraSÍlia/df, no período de 20/11 a 24/11/2022, com objetivo 
de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f: 0101006357 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 868919
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 55/2022-GecoN de 26 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° 2022/773177 
de 24/10/2022;
r E S o l V E: i - dESiGNar a servidora ciNTHia lEiTE MEdEiroS dE 
carValHo raNGEl, matrícula 55208103/1, cargo Gerente ii, para atuar 
como fiScal titular, e do servidor WaldErEi MacEdo da SilVa, matrí-
cula 54187894/1, cargo agente de arte Práticas, para atuar como fiScal 
SUPlENTE do coNTraTo N°28/2022 – JG doS PaSSoS, a contar de 19 de 
outubro de 2022.
Esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- SE, ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa

Protocolo: 868875
Portaria Nº 57/2022-GecoN de 26 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/ 927008 
de 26/10/2022;
 r E S o l V E: i - dESiGNar a servidora ciNTHia lEiTE MEdEiroS dE 
carValHo raNGEl, matrícula 55208103/ 1, cargo gerente de patrimônio 
para atuar como fiScal TiTUlar, e o servidor WaldErEi MacEdo da 
SilVa matricula 54187894/1, cargo agente de artes praticas, para atuar 
como fiScal SUPlENTE do contrato abaixo descriminado, a contar de 19 
de outubro de 2022:
coNTraTo N° 32/2022 – J B M H diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS.
Esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- SE, ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa

Protocolo: 869083
Portaria Nº 53/2022-GecoN de 26 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° 2022/610751 
de 26/10/2022;
 r E S o l V E: i - dESiGNar o (a) servidor (a) JoSÉ lUiZ arrUda car-
ValHo matricula 5447239/2, cargo agente administrativo para atuar como 
fiScal TiTUlar, e do servidor MaNoEl roBErTo daS MErcÊS MacHa-
do matricula 3229033/1, cargo agente administrativo, para atuar como 
fiScal SUPlENTE do contrato descriminado abaixo, a contar de 17 de 
outubro de 2022:
coNTraTo N°31/2022 – laNcE NorTE diSTriBUidora  dE EQUiPaMEN-
ToS ElETrÔNicoS lTda-ME.
Esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- SE, ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa

Protocolo: 869079
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 37/2019 
– FasePa. PreGÃo eLetroNico N° 15/2019 – reF: Processo Nº 
2018/308899, 2022/1139104. Parecer JUridico N° 345/2022.
objeto: Prorrogação da clausula terceira do quarto termo aditivo que trata 
da vigência do referido contrato, conforme previsão nos art.57 e seus inci-
sos: o Valor Mensal é de r$ 28.947,04 (Vinte e oito mil, novecentos e qua-
renta e sete reais e quatro centavos), perfazendo um Valor Global de r$ 
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347.364,48 (Trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro 
reais e quarenta e oito centavos) para o período aditado. assinatura: 19 de 
outubro de 2022; Vigência: 20/12/2022 à 19/12/2023;
fonte: 0101000000. Programa de Trabalho: 0824314438393000, Elemen-
to de despesa: 339033. contratado: locadora TraNSKallEdY loca-
ÇÕES E SErViÇoS lTda aPP, com sede na rua ruth passarinho, 100, 
- Bairro Jamilandia. Bonito– Pa. cNPJ: 21.110.488/0001-80.
ordenador: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 868867

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 575, de 26 de outubro de 2022.
Processo nº 1357010/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais com serviço de limpeza de fos-
sa séptica do centro de adolescente em Semiliberdade ii – caS ii, confor-
me termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8392
Projeto atividade: 68.8392
ação: 185414
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P.JUrÍdica/SErViÇo – r$2.500,00
SErVidorES: alaN PaTriK MaciEl dE liMa, GErENTE ii, Matricula 
8002830/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 40 (quarenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 868778

.

.

diÁria
.

Portaria nº 574, de 26 de outubro de 2022.
Processo nº 1358302/2022.
oBJETiVo: Participar do i Seminário das Boas Práticas Socioeducativas do 
Pará, que ocorrerá no período de 03 a 04/11/2022, conforme os termos 
do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 02/11/2022 a 05/11/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: JÉSSica PiNTo TriNdadE lEal, TEc. Social, Matri-
cula 5956381/1, e raiNErE BENTES dE SoUSa, PEdaGoGo, Matricula 
5786622/3.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 868766

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 696/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 25 de outubro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e;
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1359905.
rESolVE:
diSPENSar o servidor aNTÔNio SÉrGio PiMENTa QUiNdErE, agente ad-
ministrativo, Matrícula Funcional 42102-20, da Função Gratificada de Chefe 
da Seção de Serviços Gerais – fG-3.
Esta Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 30 de junho de 1985, para 
fins de regularização funcional do servidor.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 868750

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 686/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 21 de outubro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1352145.
rESolVE:
coNcEdEr, 07 (sete) dias de licença saúde a servidora: ana Paula San-

tana lopes, matrícula nº 57191521/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, no período de 27/01/2022 a 02/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 868755

.

.

diÁria
.

errata de Portaria
Portaria N° 688  de 13 de oUtUBro de 2022 
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
  coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publi-
cação no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
  coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1303350.
r E S o l V E:
coNcEdEr  dEZ  E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para Realizar Atendimento a jovens e Capacitação em 
direitos Humanos e direitos da Juventude,  no município de Santarém/Pa, 
no período de 31/10/2022  a  10/11/2022.
 

Nome cargo Matrícula
flaVio MorEira dE PaUla Gerente/GPdJ 5956831/1
JEaNETE da SilVa GoMES assistente Social 54188359/3
aNToNio SoarES filHo Gerente/GPi 5958686/1

PEdro JoSÉ SilVa da SilVa Motorista 57192939/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 13 dE oU-
TUBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 868764

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato ao coNtrato Nº 026/2022 – coNtra-
tada Gascat iNdÚstria e coMércio Ltda, cNPJ sob o nº 
00.965.449/0001-94, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado 
Nº. 35.164, de 26 de oUtUBro de 2022:
onde se lê…, Pela contratante cláudia Bitar e andré Macêdo.
Leia-se: ..., Pela contratante cláudia Bitar e Paulo Guardado.
cláUdia BiTar
diretora Presidente.

Protocolo: 868550

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato n.º 025/2022
Processo administrativo n.º 026/2022 - Licitação especial das es-
tatais n.º 05/2022
contratante: coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará
contratada: HEca coNSTrUTora lTda., cNPJ/Mf n.º 13.173.885/0001-72.
objeto: contratação de empresa especializada na execução de serviços de 
implantação de gasodutos e de estações para a companhia de Gás do Pará 
(GáS do Pará), que compreendem, mas não se limitando a: construção, 
montagem, ensaios e testes de gasodutos, comissionamento, montagem e 
conexão das Estações de regulagem de Pressão e Medição, construção de 
abrigos, bases, cercas, infraestrutura elétrica, hidráulica e de comunicação 
que garantam o funcionamento do Sistema de distribuição de Gás Natural 
de Barcarena, incluindo o atendimento aos novos clientes, em conformida-
de com o Memorial descritivo Md.002.000.GEP.014.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 16.569.176,45 (dezesseis milhões, quinhentos e sessenta 
e nove mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
dotação orçamentária: Próprio.
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fonte de recurso: Próprio.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: carlos alberto Menezes luduvice e alexandre oliveira ri-
beiro Prado.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 18 de outubro de 2022.

Protocolo: 869045

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

térMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 188/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1370405, rESolVE:
diSPENSar o empregado aNdrÉ fErNaNdo MoUra coNcEiÇÃo, matrí-
cula 5898313/3, do cargo em comissão de assessor de comunicação, a 
contar de 01.11.2022, constando o dia 31.10.2022 como último dia traba-
lhado, elogiando o referido colaborador pelos serviços prestados à compa-
nhia com seriedade, dedicação e comprometimento.
registre- se, publique-se e cumpra- se. Belém, 25 de outubro de 2022.
EdiMar GoNÇalVES-Presidente, em exercício

Protocolo: 868820

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 016/2022.
terMo aditiVo: 001.
data de assiNatUra do t.a.: 24/10/2022.
oBJETo: Prestação de serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES 
TErrESTrES, sem motorista.
JUSTificaTiVa: SUPrESSÃo na quantidade de 1 (um) veículo automotor 
terrestre, dos 2 (dois) anteriormente pactuados na “cláUSUla PriMEira 
- do oBJETo”, subitem 1.3. do contrato nº 016/2022, celebrado em 19 
de agosto de 2022 - decorrente do Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP nº 
06/2021, que resultou a ata de registro de Preços nº 014/2022-SEPlad/
Pa - nos termos do artigo 81, inciso ii, da lei nº 13.303/16.
coNTraTada: cS BraSil froTaS S.a., inscrita no cNPJ sob o nº 
27.595.780/0001-16, sediada na avenida Saraiva, nº 400, Sala 10a, Bair-
ro Vila cintra, cEP: 08745-900, Moji das cruzes/SP.
ordENador: EdiMar dE SoUZa GoNÇalVES – PrESidENTE EM EXEr-
cÍcio | codEc.

Protocolo: 868555

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 189/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1368582; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: MaNoEl iBiaPiNa araUJo caValEiro dE MacEdo, ma-
trícula: 5947055/2, ocupante do cargo de diretor de atração investimen-
tos e Negócios e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista.
oBJETiVo: acompanhar na visita do investidor da Empresa ocP BraSil 
no di Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 26/10/22
QTdE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 25 de outubro de 2022.
EdiMar GoNÇalVES-Presidente, em exercício

Protocolo: 868812
Portaria Nº 190/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1365760; r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: raiMUNdo dE alMEida WaNdErlEY, matrícula: 
2021412/7, ocupante do cargo de diretor Técnico.
oBJETiVo: Participar da visita do Vice-Presidente da Empresa ocP BraSil 
no di Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 26/10/22
QTdE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 25 de outubro de 2022.
EdiMar GoNÇalVES-Presidente, em exercício

Protocolo: 868803

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 338/2022 de 24/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias à servidora Maria iNÊS 
aNdradE ZEfEriNo, matrícula nº 57176190/1, agente administrativo, no 
período de 26/01/2023 a 24/02/2023, referente ao triênio de 13/12/2012 
a 12/12/2015, conforme processo nº 2022/1321920. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 868570
Portaria Nº 340/2022 de 24/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias à servidora 
EliSÂNGEla KicKoW GoEdErT, matrícula nº 5894310/2, assistente 
do reg. Mercantil classe a, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, 
referente ao triênio de 08/03/2015 a 07/03/2018, conforme processo nº 
2022/1311736. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 868591

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 337/2022 de 24/10/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor Vilson João Schuber, matrícula n° 5185882/6, 
Vice-Presidente, para responder pelo cargo de Presidente, durante as 
férias da titular cilene Moreira Sabino de oliveira, matrícula nº 5760330/6, 
no período de 23/09/2022 a 22/10/2022, conforme processo nº 
2022/1326718. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 868563

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 12/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por seu Secretário Geral MarcElo aN-
ToNio PESSoa cEBolÃo, no âmbito de suas atribuições legais, e conside-
rando Parecer nº 623/2022 da Procuradoria, resolve diSPENSar liciTaÇÃo, 
em consonância com o disposto no art. 24, inciso ii e V, da lei 8.666/1993, 
para contratação da fraNcY BraSil TEiXEira GaroNi (MaTriZ E filiaiS), 
inscrita no cNPJ/Mf nº. 20.975.056/0001-79, para a contratação de empre-
sa para o fornecimento de arranjos de flores naturais, com manutenção se-
manal, durante o período de 12 (doze) meses, para atender às demandas 
desta Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, conforme especificações, 
quantidades, condições e exigências contidas no contrato, no valor mensal de 
1.458,33 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três cen-
tavos), sendo o valor global de r$ 17.499,96 (dezessete mil e quatrocentos e 
noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
data da assinatura: 25/10/2022
MarcElo aNTÔNio PESSoa cEBolÃo
Secretário-Geral

Protocolo: 868560

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 12/2022
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, no 
uso de suas atribuições legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo 
nº. 12/2022, em consonância com o disposto no art. 26, da lei nº 8.666/93, 
para a contratação da empresa fraNcY BraSil TEiXEira GaroNi (MaTriZ 
E filiaiS), inscrita no cNPJ/Mf nº. 20.975.056/0001-79, para a contratação 
de empresa para o fornecimento de arranjos de flores naturais, com ma-
nutenção semanal, durante o período de 12 (doze) meses, para atender às 
demandas desta Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, conforme es-
pecificações, quantidades, condições e exigências contidas no contrato, no 
valor mensal de 1.458,33(hum mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
trinta e três centavos), sendo o valor global de r$ 17.499,96 (dezessete mil e 
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
data da assinatura: 25/10/2022
cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira
Presidente da JUcEPa

Protocolo: 868562
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.

diÁria
.

Portaria Nº 336/2022 de 24/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr 2,5 (duas e meia) diárias ao servidor fEliPE fraNco 
PINGARILHO, COORDENADOR REGIONAL, matrícula nº 5933002/2, a fim 
de que realizem o Projeto JUcEPa por todo o Pará, em Parauapebas/Pa, 
com saída de Belém no dia 25/10/2022 e retorno no dia 27/10/2022, 
conforme processo nº 2022/1335773. cilENE MorEira SaBiNo dE 
oliVEira - Presidente

Protocolo: 868574
.

Férias
.

Portaria Nº 341/2022 de 24/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr férias ao servidor carloS JoSÉ MoraES fiGUEirEdo, 
matrícula nº 57211806/1, de 26/12/2022 a 17/01/2023, referente ao 
período aquisitivo 05/02/2021 a 04/02/2022, conforme o processo nº 
2022/1352623. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 868593

.

.

oUtras Matérias
.

Portaria Nº 339/2022 de 24/10/2022. 
artigo Primeiro: desliga os membros titulares da comissão de avaliação 
de desempenho, daniel ferreira lima (Membro), carla Vanessa Moreira da 
Silva Seynaeve (Membro); artigo Segundo: constituir a nova comissão de 
avaliação de desempenho, composta pelos servidores abaixo relacionados, 
para sob a coordenação do primeiro, implementar, aplicar, acompanhar 
e direcionar a avaliação de desempenho individual e institucional da 
JUcEPa. Membros Titulares: Nádia Helena Bottinelly do amaral e Silva 
(coordenadora), Eduardo Silva Martins (Membro), rosa Maria rodrigues 
lopes (Membro), raimundo alberto Braga araújo (Membro) e Tiago Sousa 
Monteiro (Membro); artigo Terceiro: fica revogada a Portaria nº 047/2022 
de 23 de fevereiro de 2022. conforme processo nº 2022/1333811. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 868586
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 159/2022 – 26 de oUtUBro de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Maraba / Santa Maria das Barreiras / Santana do araguaia / rio 
Maria / floresta do araguaia / cumaru do Norte / Pau d’arco / agua azul 
do norte /Maraba, com o objetivo de realizar entrega das cartas de crédito 
dos microempreendedores dos municípios acima mencionado, que foram 
beneficiados com o programa NGPM-CREDICIDADÃO.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período Nº de 

diárias

WYarla SaNToS da SilVa 5961006 GErENTE rEGioNal 25 a 
29/10/2022  4 E 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 868728
Portaria Nº 158/2022 – 26 oUtUBro de 2022
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado 
n°34.918 de 1° de abril de 2022.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho Belém/aaetetuba/Belém com o objetivo de realizar palestras e 
cadastros dos microempreendedores dos municípios acima mencionado do 
programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5961639 coord. oPEracioNal 26/10/2022  1/2
VaNilSa da SilVa BorGES 5917736 GErENTE rEGioNal 26/10/2022  1/2

João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 868724

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº.1354/2022, de 24 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
considerando o disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e;
considerando os autos do Processo nº. 2022/1357123, de 21/10/2022 – 
difiN/SEdoP.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor raiMUNdo coSTa SilVa, matrícula nº. 
57199334/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública - contador, 
lotado na diretoria financeira; 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no 
período de 09/01/2023 a 09/03/2023; referente aos triênios 17/06/2014 a 
16/06/2017 (2º etapa) e 17/06/2017 a 19/01/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 868918
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 1358/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1349469, de 20/10/2022, e 
Memorando 585/2022, de 20/10/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

136/2022 J.f.c de correa Eireli construção de Passarelas de Madeira na Vila Nasci-
mento, no Município de chaves/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 868962
Portaria Nº. 1357/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1349806, de 20/10/2022, e 
Memorando 586/2022, de 20/10/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

137/2022 lemes & lemes construtora Eireli revitalização da orla da Vila Monte alegre do Maú, no 
Município de Marapanim/Pa.

ii – dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, 
Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, para acompanhar 
e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 868948
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.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1359/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1313780, de 13/10/2022, 
e Memorando nº 578/2022, de 13/10/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

173/2022 Prefeitura Municipal de ourém construção de uma arena Esportiva, no Bairro Macha-
dão, no Município de ourém/Pa.

ii - dESiGNar o servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 868968
Portaria Nº. 1368/2022, de 26 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1337960, de 18/10/2022, e 
Memorando nº 583/2022 de 18/10/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor HElio GlaUco fErrEira BriTo, Matrícula nº 
5965149/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Eletricista, como fiscal dos Contratos celebrados entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e as Empresas abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

126/2022 a3 Engenharia lTda

implantação de abrigos de Equipamentos e forneci-
mento, Montagem e instalação de Torres em Estrutura 

Metálica Vertical Tipo autoportante, para Uso em 
Estações de Telecomunicações nos Municípios do Estado 
do Pará, dentro da abrangência do Programa Municípios 

Sustentáveis do caf -lote 03.

127/2022 consórcio clemar/Brametal

Execução dos serviços comuns de engenharia para im-
plantação de abrigos de equipamentos e fornecimento, 
montagem e instalação de torres em estrutura metálica 
vertical tipo autoportante, para uso em estações de tele-
comunicações nos Municípios do Estado do Pará, dentro 
da abrangência do programa Municípios Sustentáveis 

do caf- lote 02.

129/2022 a3 Engenharia lTda

implantação de abrigos de Equipamentos e forneci-
mento, Montagem e instalação de Torres em Estrutura 

Metálica Vertical Tipo autoportante, para Uso em 
Estações de Telecomunicações nos Municípios do Estado 
do Pará, dentro da abrangência do Programa Municípios 

Sustentáveis do caf -lote 04.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos 
contratos, acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 869051
Portaria Nº.1343/2022, de 19 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/252957, de 04/03/2022– 
coTi/SEdoP.
r E S o l V E: 
i-dESiGNar o servidor aNTÔNio riBEiro fUrTado, Matrícula nº 
5946511/2, Cargo/Função:Coordenador de Núcleo, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

134/2022
 

Beltech- Santos e Soluções Empre-
sariais Eireli

Execução dos serviços de implantação de solução de 
cabeamento estruturado de rede logica para voz de 
dados na sede da Secretaria de Estado de obras do 
Pará – SEdoP, incluindo equipamentos, materiais de 

infraestrutura e garantia.

ii-dESiGNar o servidor carloS HENriQUE PiNHEiro SaNToS, Matrícula 
nº 5948908/3, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos 
legais e eventuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 868997
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° tac Nº 70/2022 – cV Nº 01/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
carajás consultoria e Projetos lTda – cNPJ 23.500.638/0001-97
Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, Visando a Elaboração 
de Projetos Básicos e Executivos do Sistema de abastecimento de água, no 
município de irituia, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento com Reflexo Financeiro, cfe. Art. 65, § 1o 
da lei no 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 34.760,12
data da assinatura: 25/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 868784
1º tac Nº 101/2021– tP Nº 26/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Mais Brasil construtora Eireli – cNPJ 26.916.786/0001-85
objeto: Serviços de conclusão do Sistema de abstecimento de água, no 
Muncipio de São Sebastião da Boa Vista/Pa.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1º da lei federal nº 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 197.066,28
dotação orçamentária: 07101. 17.512.1489.7567 449051 0101/0301
data da assinatura: 26/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 868836

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
correNcia PUBLica Nº 26/2022–cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para cons-
trução de passarelas em concreto armado, no Município de S. S. da Boa 
Vista, neste Estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESa HaBiliTada:
MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli cNPJ: 26.916.786/0001-85
EMPrESa iNaBiliTada:
oPUS coNSTrUTora EirEli – ME cNPJ: 04.660.153/0001-16
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 868762
aViso de resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo - coN-
correNcia PUBLica Nº 030/2022–cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para a exe-
cução dos serviços de pavimentação asfáltica com concreto betuminoso 
usinado à quente (cBUQ), no Município de altamira neste Estado.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
acSa ENGENHaria S/a, lTda, cNPJ: 27.774.887/0001-21
coNSTrUTora lorENZoNi lTda, cNPJ: 02.600.407/0001-85
coNSÓrcio XiNGU, formado pelas empresas: HB20 coNTrUÇÕES lTda, 
cNPJ: 15.482.315/0001-90 e BEST TraNSPorTE E coNSTrUÇÕES lTda, 
cNPJ: 83.332.908/0001-20
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 868747
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.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
CONTRATO Nº 70/2020 - CP Nº 15/20219 – Drenagem Superficial e Pavi-
mentação asfáltica de Vias Urbanas, no município de curionópolis, neste 
Estado.
JUSTificaTiVa: reajustar os valores do instrumento original, cfe. art. 65, 
§ 8º da lei federal nº 8.666/93.
PErcENTUal do rEaJUSTE: 12,8348% e 25,8561%
PErÍodo dE EXEcUÇÃo: 07/04/2021 a 06/04/202 – 07/04/2022 a 
06/04/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária: 07.101.15.451.1489.7645 449051 0101/0301 
e 0106/0306
daTa dE aSSiNaTUra: 25/10/2022
coNTraTada: d’franco construções e Serviços ltda
ordENador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 868791
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 26/2018
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de dom Eliseu– cNPJ 22.953.681/0001-45
oBJETo do coNVÊNio: Pavimentação de Vias Urbanas, nos Trechos das 
ruas Marechal deodoro da fonseca, rua antônio Batista e rua Emanuel 
augusto Miguel, com total de 1.052,58 metros, no Município de dom Eli-
seu, neste Estado.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de Prazo
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: 869150

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1361/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1338530, de 18/10/2022 
– difiS/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1; cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro civil, Suprimento de fundos no valor de r$ 190,00 (cento e noventa 
reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.7645 0101 339033 190,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869049
Portaria Nº 1363/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1322879, de 14/10/2022 
– diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Ma-
trícula n°. 5907413/3; cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de r$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais) o qual deverá 
observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8338 0101 339039 2.880,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
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: 868923

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1364/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1366802 de 25/10/2022 
– NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Cobertura jornalística e fotográfica da agenda governamental, 
no Município de igarapé-Miri/Pa.
dESTiNo: igarapé-Miri/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 25/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 868926
Portaria Nº. 1340/2022, de 19 de oUtUBro 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1338773, de 18/10/2022 
– diPoc/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: lázaro cézar da Silva lima Júnior, Matrícula nº. 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
oBJETiVo: fiscalização da obra reforma do antigo Hospital São Joaquim 
para instalação do Hospital regional Público dos caetés, no Município de 
capanema/Pa.
dESTiNo: capanema/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 21 a 22/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 868928
Portaria Nº. 1341/2022, de 19 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1338146, de 18/10/2022, e 
Memorando 582/2022, de 18/10/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

135/2022 J.f.c de correa Eireli construção da casa da Mulher Brasileira Tipo iV, no 
Município de Breves/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 868931
Portaria Nº. 1355/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram dele-
gadas pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1364426, de 24/10/2022, 
e Memorando nº 588/2022, de 24/10/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor carloS aNdrÉ da SilVa araÚJo, Matrícula nº. 
6403603/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:
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coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

208/2022 Prefeitura Municipal de São felix 
do Xingu

Execução de Pavimentação bloquetes sextavados 
e=8cm nos Bairros São francisco Solar das águas e 
distrito da Taboca- Zona Urbana e rural do Município 
de São felix do Xingu/Pa, totalizando uma área de 

59.485,09m2 e extensão de 8.009,71m, neste Estado.

ii – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 868935
Portaria Nº. 1367/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1359371, de 21/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: daniel andrade Malcher Pereira, Matrícula nº 5921549/2; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações nas obras do Programa asfalto por todo o Pará na 
região de integração do caeté nos Municípios de Santa luzia e Viseu/Pa, 
e na Pavimentação para revitalização asfáltica do Pátio de Tráfego da Sefa 
Gurupi, no Município de cachoeira do Piriá/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Viseu/cachoeira do Piriá/Santa luzia do Pará/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 25 a 28/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 868976
Portaria Nº. 1342/2022, de 19 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1334962, de 18/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jose Sombreiro da Silva Neto, Matrícula nº. 5897265/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na obra de conclusão da Sede da associação dos 
agentes comunitários de Saúde- convênio 160/2022, na revitalização dos 
canteiros da Br 230 Transamazônica- convênio 282/2022,e na ilumina-
ção do Gramado do Estádio Municipal- convênio 177/2022, no Município 
de anapu/Pa, na reforma da Escola de dança, no Município de altami-
ra/Pa, na construção de cobertura da Quadra Poliesportiva Santos du-
mond na Viscinal – convênio 044/2022, e construção de Praça – convênio 
069/2022, no Município de Brasil Novo/Pa.
dESTiNo: anapu/altamira/Brasil Novo/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 07 a 11/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 868988
Portaria Nº. 1360/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1338530, de 18/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar Visitas Técnicas nas obras de drenagem e Pavimen-
tação asfáltica em cBUQ em favor dos Municípios integrantes do PirJUS, 

o qual abrange os Municípios de Baião, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do 
ajuru e Mocajuba/Pa.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: limoeiro do ajuru/cametá/Baião/Mocajuba/igarapé-Miri/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 31/10 a 04/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869047
Portaria Nº. 1350/2022, de 21 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1350981, de 20/10/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Tiago leão, Matrícula nº 5116694/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico, ao distrito de Mosqueiro/
PA, com fim de assessoramento técnico necessário referente as obras de 
pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869042
Portaria Nº. 1349/2022, de 21 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1340095 de 18/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa Santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar Visitas técnicas na obra de construção da Praça São 
cristovão- cV 046/2021, na construção da Praça do Bairro ismar i e ii- cV 
242/2022 e na obra de revitalização do Terminal rodoviário- cV 235/2022, 
do Município de Breu Branco/Pa. Na obra de construção do Mercado Muni-
cipal de Novo repartimento/Pa- cV 034/2022, na obra de construção do 
Ginásio Poliesportivo- cV 245/2022 e na construção do Mercado Municipal- 
cV 020/2021, no Município de itupiranga/Pa, e na obra de revitalização, 
paisagismo e iluminação de canteiro central em uma extensão de 3km 
de via urbana – cV 183/2022, no Município de Brejo Grande do Pará/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Brejo Grande do araguaia/itupiranga/Novo repartimento/Breu 
Branco/Pa.
diária: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 07 a 11/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869035
Portaria Nº. 1365/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1358180 de 21/10/2022 
– NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Cobertura jornalística e fotográfica das Obras da SEDOP.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, aos Municí-
pios de Salinópolis e Bragança/Pa.
dESTiNo: Salinópolis/Bragança/Pa.
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diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 03 a 04/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869055
Portaria Nº. 1366/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1361191, de 21/10/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lia Pereira Pinheiro, Matrícula nº 5965152/1, cargo/função: Técni-
co em Gestão de obras Públicas – Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: realizar Visita Técnica no Município de Vigia de Nazaré/Pa, vi-
sando reunir na presença de representante jurídico da SEdoP com o repre-
sentante do luzeiro Esporte clube, para discutir sobre os serviços a serem 
executados, referente ao contrato 131/2022.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: Vigia de Nazaré/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 28/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869057
Portaria Nº. 1346/2022, de 20 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1340050 de 18/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: leo cristiano da costa Santos, Matrícula nº. 5965143/1; cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar Visitas técnicas nas obras da construção do Portal 
da cidade- convênio 93/2022, no Município de curuçá/Pa, na obra de 
reforma, ampliação  restauração e reestruturação do Terminal rodoviário 
de igarapé-açu, Espaço para Microeempredores- convênio 071/2022, na 
obra de revitalização do Balneário Pau cheiroso- convênio 237/2022, no 
Município de igarapé-açu/Pa. E na reforma da Escola Municipal rosilda 
Viana, na comunidade de Vista alegre, no Munícipio de Terra alta/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: igarapé-açu/curuçá/Terra alta/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 31/10 a 02/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869013
Portaria Nº. 1348/2022, de 21 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1341024, de 18/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula n°. 6718/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização nos Serviços de restauração asfáltica com reca-
peamento asfáltico em vias – convênio 167/2022, no Município de Barca-
rena/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº. 7030/1; cargo/função: Mo-
torista.

oBJETiVo: conduzir o veículo da SEdoP com o servidor acima citado, ao 
referido Munícipio.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 31/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869028
Portaria Nº. 1345/2022, de 20 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1348972, de 20/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula n°. 6718/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: levar a documentação à Prefeitura Municipal de capitão Poço/
Pa, para assinatura da mesma, na entrega da obra.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1, cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo da SEdoP com o servidor acima citado, ao 
referido Munícipio.
dESTiNo: capitão Poço/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 24/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869006
Portaria Nº. 1347/2022, de 21 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1341017, de 18/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: rui Guilherme carneiro Bentes, Matrícula n°. 6718/1; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na Pavimentação e drenagem de 5.909,95m de 
ruas-convênio 89/2018, no Município de Paragominas/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo da SEdoP com o servidor acima citado, ao 
referido Munícipio.
dESTiNo: Paragominas/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 27 a 28/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869021

.

.

oUtras Matérias
.

aViSo dE iNTErPoSiÇÃo dE rEcUrSo adMiNTraTiVo Na ToMada dE 
PrEÇoS Nº 015/2022–cPl/SEdoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para rEforMa E aMPliaÇÃo da cÂMara MUNiciPal dE MariTUBa, nes-
te Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de ProPoSTa dE PrEÇo, apresentado por essa cPl na referida 
licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis pelo o e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 868731
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..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 198/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará - coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo a manifestação técnica do coordenador designado 
na Portaria nº 053/2022, de 27.04.2022, sequencial 13 do Processo 
2022/1143778.
r E S o l V E:
1.TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 173/2022 – PrESi, de 21.09.2022.
2.2. ESTa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
Belém, 24 de outubro de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 868594
Portaria N.º 200/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 801/2022-PGJ/MPPa, de 
05.09.2022, do Ministério Público do Estado do Pará, originando o Processo 
Eletrônico nº 2022/1173513, que trata sobre solicitação de prorrogação de 
cessão de empregado desta companhia;
coNSidEraNdo o que presa o regulamento de Pessoal desta companhia 
no artigo 117, alínea “b”, c/c ao artigo 118, parágrafo 2º.
r E S o l V E:
1.aUToriZar a prorrogação de cessão do empregado rENaTo alBUQUEr-
QUE cHaVES, cargo de auxiliar Técnico, matrícula nº 3191613/1, para o 
Ministério Público do Estado do Pará - MPPa, no período de 27.11.2022 a 
26.11.2023, com ônus para o órgão cessionário, nos termos do regula-
mento de Pessoal desta companhia.
2.Esta Portaria entra em vigor a contar de 18.11.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 25 de outubro de 2022.
lUiS aNdrE HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 868614
.

errata
.

No doe nº 35.145, de 07.10.2022, p. 89, Protocolo 862134.
extrato do 1º  termo aditivo ao contrato nº 27/2021 – centro de 
integração empresa escola - ciee
Vigência:
onde se lê: 30.09.2022 a 01.10.2023
Leia-se: 01.10.2022 a 01.10.2023

Protocolo: 869123

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

coNtrato
.

Número do contrato/exercício: 008/2022-NGtM
Valor Total: 17.232,00
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças 
de aparelhos de ar condicionado de tipo Split instalados nas dependências 
prediais do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano.
data da assinatura:17/10/2022
Vigência :17/10/2022 a 17/10/2023
liciTaÇÃo
Nº1013109/2022-NGTM
Modalidade: dispensa
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 95101.26.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101
coNTraTado
Nome: Empresa a c dE SoUZa rEfriGEraÇÃo – ME.
Endereço: rua antonio Barreto, n. 1504, Bairro fátima, cEP 66.060-020, 
Belém/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 868610

..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo esPeciaL de LicitaÇÃo
Portaria Nº 1.011 de 26 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.918 de 01/04/2022.
coNSidEraNdo a necessidade condução dos pregões eletrônicos e pre-
senciais a serem realizados no âmbito da SEcTET;
coNSidEraNdo a necessidade da condução de certames licitatórios no 
âmbito da SEcTET;
coNSidEraNdo os termos da lei federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
e, da lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2022/934252, referente 
ao certame licitatório.
rESolVE:
art. 1º. iNSTiTUir comissão Especial de licitação no âmbito da Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tec-
nológica – SEcTET, para condução do procedimento licitatório e nomear 
para sua constituição, os seguintes servidores:

QNt NoMe MatricULa FUNÇÃo

01 leonildes Pires ribeiro Júnior 54192801/2 Pregoeiro

02 Paulo Henrique de Sousa Morais 57205891/4 Membro

03 carlos augusto rolim da Motta 57234825/1 Membro

art. 2º. as nomeações de que trata o art. 1º terão vigência até o término 
dos trabalhos relacionados à licitação na modalidade carta convite n.º 
01/2022.
art. 3º. os membros nomeados por esta Portaria deverão tomar ciência do 
disposto na lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
bem como de toda a legislação vigente acerca da matéria.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 869056

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo técNica
Nº 043/2022 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
convênio nº 043/2022
Protocolo: 2020/200760
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifi-
cadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a 
oferta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades 
definidos em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tec-
nológico,  ensino médio técnico,  os  itinerários profissionais, certificação 
por competência profissional, formação inicial e  continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – 
Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado 
forma Pará no município de Pacajá, região de integração Xingu, no estado 
do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitu-
ra Municipal de Pacajá e garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprova-
do, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 25/10/2022
Período de vigência: 25/10/2022 a 25/10/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Pacajá (cNPJ nº 22.981.427/0001-50)
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 868756
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.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
TorNar SEM EfEiTo a publicação da convocação dos credenciados abaixo, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.156, de 18.10.2022, protoco-
lo nº 866384, referentes ao Edital nº 022/2022 – SEcTET, que tem por 
escopo o credenciamento de profissionais especializados para instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o Estado do Pará, por não comparecimento após convocação, 
tornando-a descredenciada, nos termos da subcláusula 8.2 do Edital: 

iNSTrUTor – árEa METroPoliTaNa
alBErTo alaN da coSTa raiol

Mario EliaS Mafra raMoS
alaN carloS da SilVa MarTiNS

PaUlo raNNiEllY fErrEira raBElo
NaTaliNa PaiVa fErrEira

adSoN PaTriK NoGUEira BarBoSa
 

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de outubro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 869090

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 104/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado 3rd in-
ternational Meeting on oncology research (3º Encontro internacional de 
Pesquisa em oncologia), a ser desenvolvido pelo(a) oUTorGado(a), que 
ocorrerá no período de 28, 29 e 30 de novembro de 2022, na Universidade 
federal do Pará – UfPa, na cidade de Belém/Pa.
outorgado(a): Ândrea Kely campos ribeiro dos Santos
Valor: r$ 74.480,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 26/10/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 868758
terMo de oUtorGa N.º 107/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado ii con-
gresso integrado de Química: abordagem para futuros avanços na Quími-
ca, a ser desenvolvido pelo(a) oUTorGado(a), que ocorrerá no período 
de 09 a 11 de novembro de 2022, na UNifESSPa – UNidadE 3, na cidade 
de Marabá/Pa.
outorgado(a): Tarciso Silva de andrade filho
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 26/10/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 868759

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 002/2022
aUToriZo, no uso das atribuições legais que me são conferidas, a reali-
zação da diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 002/2022, referente ao processo n° 
2022/1278402 – faPESPa, favor da empresa SErViÇo fEdEral dE Pro-
cESSaMENTo dE dadoS (SErPro), cNPJ n° 33.683.111/0003-60, situ-
ada na av. Perimetral, n° 2010, Bairro: Guamá, cEP: 66.630-505, Belém/
Pa, no valor de r$ 206,00 (duzentos e seis reais), referente à aquisição de 
(01) Certificado Digital para pessoa jurídica (e-CNPJ), com validade de 3 
(três), de acordo com o Parecer Jurídico n° 257/2022 – ProJUr/faPESPa, 

e com base no inciso Viii do art. 24, da lei n° 8.666/93.
daTa: Belém/Pa, 25 de outubro de 2022.
fUNdaÇÃo aMaNÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS – faPESPa
MarcEl NaSciMENTo BoTElHo – dirETor PrESidENTE faPESPa

Protocolo: 868701

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o dirETor-PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aMParo a ESTUdoS E PES-
QUiSaS - faPESPa, de acordo com as suas atribuições legais, raTifica 
a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 002/2022, com fulcro no inciso Viii do 
art. 24, da lei nº 8.666/1993, processo nº 2022/1278402, referente à 
contratação da empresa SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE da-
doS (SErPro), cNPJ N° 33.683.111/0003-60, situada na av. Perimetral, 
2010, Bairro: Guamá, cEP: 66.630-505, Município: Belém/Pa, r$ 206,00 
(duzentos e seis reais).
daTa: Belém/Pa, 25 de outubro de 2022.
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS – faPESPa
MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo – dirETor PrESidENTE da faPESPa

Protocolo: 868707

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022
Processo Pae Nº 2022/1.024.162
oBJETo: registro de Preços para aquisição de Nobreaks e Baterias.
daTa da aBErTUra: 11 de novembro de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro: cacilda Gomes
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.
gov.br).

Protocolo: 869066

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 627, de 25 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de re-
des e dados, matrícula 73420, 21/10/2022 a 21/10/2022, à Belém-Pa/
Salinópolis/Belém-Pa, para atendimento a casa do Governador, em Sa-
linópolis, Tdesk: 2022026334. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 628, de 25 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de Su-
porte - rESPoNSáVEl NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 
24/10/2022 a 27/10/2022, à Paragominas-Pa/Santa Maria/São Miguel/Pa-
ragominas-Pa, para Manutenção na rede Óptica Estadual, confrome abai-
xo: - Manutenção no cabo de Backbone na Br010; - Padronização do cabo 
de backbone de 48fo na saida de Santa Maria, sentido Nova Timboteua 
Peixe Boi/capanema; - realizar as correções das inversões de pares de fo, 
antes da implantação dos novos clientes; e - realizar o remanejamento 
dos cabos para os novos postes implantados pela Equatorial nas proximi-
dades do site de Telecom de São Miguel. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 629, de 25 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Tele-
com, matrícula 73404, 23/10/2022 a 23/10/2022, à Belém-Pa/Barcarena/
Belém-Pa, para cd-BarcarENa - SiTE TElEcoM, Tdesk: 2022027298. or-
denador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 630, de 25 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarcEl SaNToS caBral, analista de Suporte, 
matrícula 73258, 23/10/2022 a 23/10/2022, à Belém-Pa/Barcarena/Be-
lém-Pa, para cd-BarcarENa - SiTE TElEcoM, Tdesk: 2022027298. or-
denador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 631, de 25 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 21/10/2022 a 21/10/2022, à Be-
lém-Pa/Primavera /Belém-Pa, para instalação de Equipamento Eletrônico 
de segurança nas edículas (SEM PErNoiTE). ordenador: MarcoS aNTo-
Nio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da infor-
mação e comunicação do Estado do Pará.
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Portaria Nº 632, de 25 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /
divisão de infovias digitais, matrícula 73394, 21/10/2022 a 21/10/2022, 
à Belém-Pa/Primavera /Belém-Pa, para instalação de Equipamento Ele-
trônico de segurança nas edículas (SEM PErNoiTE). ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 633, de 25 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) laEdSoN carloS Gaia JUNior, aNaliSTa 
dE SiSTEMaS, matrícula 71838, 21/10/2022 a 21/10/2022, à Belém-Pa/
Primavera /Belém-Pa, para instalação de Equipamento Eletrônico de segu-
rança nas edículas (SEM PErNoiTE. ordenador: MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 634, de 26 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 
26/10/2022 a 26/10/2022, à Marabá-Pa/Jacundá/Marabá-Pa, para Ve-
rificar radio servidor AP02 - Possivelmente fonte PoE queimada, T-Desk 
2022027452. Em Jacundá. região lago Tucuruí. ordenador: MarcoS aN-
ToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 635, de 26 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico em Te-
lecomunicações, matrícula 5942194, 25/10/2022 a 29/10/2022, à alTa-
Mira-Pa/ViTÓria do XiNGU/BraSil NoVo/MEdicilÂNdia/PlacaS/al-
TaMira-Pa , para coNforME acordado coM a dirEToria, farEMoS 
ViSiTaS coMErciaiS Na rEGiÃo do XiNGU, NaS cidadES QUE aBraN-
GEM o ProJETo XiNGU coNEcTado. farEMoS ViSiTaS NaS rEfEridaS 
PrEfEiTUraS coM iNTUiTo dE MElHoria NoS coNTraToS E adErÊN-
cia a NoVoS SErViÇoS - EMErGENcia. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 868568

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 395/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor rafaEl THiaGo dE MElo loPES loBo, Matrícula 
n° 5947874/1 para fiscalizar o contrato administrativo nº:082/2022- SEEL, 
firmado entre esta Secretária e a Empresa NR PEREIRA COMÉRCIO DE 
ÁGUA EIRELI, tomando todas as providências necessárias para a fiscaliza-
ção e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
Belém, 30 de Setembro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 868774
.

errata
.

errata do eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚ-
BLico Nº 32/2022, ProtocoLo Nº 808038, PUBLicada No doe 
Nº 34.994 de 03 de JUNHo de 2022.
oNde se LÊ:
“(...)
Valor: r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”
Leia-se:
 “(...)
Valor: r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
Valor ToTal coM coNTraParTida: r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta 
e dois mil e quinhentos reais) ”
Belém, 26 dE oUTUBro dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 868989
errata
errata do eXtrato de FoMeNto N° 32/2022 seeL, ProtocoLo 
Nº 808037, PUBLicada No doe Nº 34.994 de 03 de JUNHo de 2022.
oNde se LÊ:
“(...)
Valor: r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”
Leia-se:
 “(...)
Valor: r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
Valor ToTal coM coNTraParTida: r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta 
e dois mil e quinhentos reais) ”

Belém, 26 dE oUTUBro dE 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 868972

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº. 082/2022-seeL
PreGÃo eLetrÔNico sePLad/dGL/srP Nº 012/2020
oBJETo: 5.1. o presente contrato tem como objeto a forNEciMENTo dE 
ÁGUA MINERAL NATURAL em conformidade com as especificações, qualidade 
e condições gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital, 
o fornecimento pela coNTraTada à coNTraTaNTE de, consoante estabeleci-
do no Processo licitatório Nº 2020/363503. Passam a fazer parte integrante 
deste contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem transcritos, no 
seguinte documento: a) Termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: 30/09/2022 à 30/09/2023
aSSiNaTUra: 30/09/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.122.1297.8338c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
ação: 184339
Pi: 4120008338c
Valor: r$ 7.300,00 (Sete mil e Trezentos reais)
coNTraTada: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli, inscrita no cNPJ/
Mf sob n° 37.170.992/0001-05
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 868777

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo do PreGÃo eLetrÔNico 17/2022- seeL
a Secretária de Estado de Esporte e lazer, resolve suspender adminis-
trativamente a abertura do PrEGÃo ElETrÔNico nº 17/2022-SEEl, que 
tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de malharia e confecções em geral para atendimento dos projetos 
e programas da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, haja vista a ne-
cessidade de adequações do anexo i do Edital.
Belém (Pa), 26 de outubro de 2022.
lorena Miranda
Pregoeira

Protocolo: 868665

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 693/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1364889; combinado aos 
arts. 98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: i- coNcEdEr à servidora aNGE-
la ViaNa doS SaNToS liMa, Matrícula funcional nº 5894878/2, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, 60 (sessenta) dias de licença prê-
mio, referente ao exercício aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2018. ii- aU-
ToriZar que a referida licença seja usufruída no período de 01/11/2022 a 
30/12/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 869060

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 692/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2022
dESiGNaÇÃo dE fiScal dE TErMo dE cooPEraÇÃo 
TÉcNica. coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria 
Conjunta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos 
contratos na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo 
Nº 2022/81625. rESolVE: i – dESiGNar o servidor roMUlo doS SaNToS 
ViEira, matrícula: 5960415/1, cPf: 530.282.792-15, ocupante do cargo 
de Gerente de Estruturação dos destinos Turísticos, como fiscal do Termo 
de cooperação Técnica nº 02/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Turismo – SETUr e a Prefeitura Municipal de altamira que tem como 
objeto apoio mútuo para levantamento das necessidades do município 
que visem o desenvolvimento turístico, como estudo e apontamentos 
para melhoria da legislação Municipal, elaboração dos projetos executivos 
e implantação de infraestrutura de interesse turístico, no município de 
altamira, bem como a execução de ações conjuntas, de acordo com as 
áreas de atuação das instituições participes. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 868794
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.

oUtras Matérias
.

Portaria Nº 683/GePs/setUr de 20 de oUtUBro de 2022
iNSTaUraÇÃo E dESiGNaÇÃo dE coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia. o SE-
crETário dE ESTado dE TUriSMo, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art. 138 da constituição Estadual; coNSidEraNdo o teor dos fatos 
descritos no Processo sob o nº. 2022/1077358; coNSidEraNdo os ter-
mos da Manifestação Jurídica nº 152/2022, datada de 29/09/2022; coN-
SidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asseguran-
do ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 110 ao art. 124, § 1°, 
todos da lei nº 8.972/2020; rESolVE: art. 1º – determinar a instaura-
ção de Sindicância apuratória, objetivando averiguar suposta prática de 
ato infracional administrativo de assédio moral, contra empregada pública 
desta Secretaria. art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores 
abaixo, para, sob a presidência da primeira, apurar os fatos e a respectiva 
responsabilidade:

Nome Matrícula Função na comissão
Helena Pereira da Silva 57223303/2 Presidente

Solange Terezinha Tavares oliveira 55585729/1 Membro
luiz Guilherme fontes e cruz 55588184/1 Membro

art. 3º – deliberar que o colegiado, quando necessário, reporte-se direta-
mente à autoridade e órgãos da administração Pública, bem como proceda 
todas as diligências indispensáveis à instrução processual. art. 4º – de-
terminar à referida comissão que obedeça ao prazo para conclusão da 
sindicância, o qual não excederá a 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da autoridade superior, conforme estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. ANDRE 
orENGEl diaS. Secretário de Estado de Turismo.

Protocolo: 868790
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 698/2022/GGP/di, de 26 de oUtUBro de 2022. 
a dirEToria do iNTErior, no uso das atribuições delegadas pelo art. 
9º, inciso i, da Portaria nº 60/2022/GaB/dPG, de 06 de outubro de 2022, 
publicada no doE nº 35.152, de 17 de outubro de 2022; considerando a 
resolução cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que 
consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1357330; rESolVE: 
Art. 1º Revogar, com efeitos a contar de 23.10.2022, a gratificação de 
acumulação concedida ao defensor Público rEGiNaldo TaVEira riBEiro, 
referente atuação na defensoria Pública de Jacundá (10% do vencimento-
base), com a consequente exclusão de seu nome da Portaria nº 656/2022/
GGP/DPG, de 07.03.2022. Art. 2º Conceder gratificação de acumulação ao 
(à) defensor (a) Público (a) cÉZar THiaGo BarrETo corrEia E JÚlia 
GraciEllE rEZENdE dE SoUSa, na forma discriminada na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍcULa
titULari-

dade/ desiG-
NaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo

GratiFica-
ÇÃo

PerÍodo de 
coNcessÃo

cézar 
Thiago Barreto 

correia
5957714

auxiliar a 
defensoria 

Pública criminal 
de Marabá

defensoria 
Pública de 
Jacundá

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 

ii da resolução 
cSdP nº 283, de 

16/11/2021.

24/10/2022 a 
19/12/2022

Júlia Gracielle 
rezende de 

Sousa
5968113

2ª Defensoria 
Pública de 
Tailândia

1ª Defensoria 
Pública de 
Tailândia

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

cSdP nº 283, de 
16/11/2021.

24/10/2022 a 
19/12/2022

daVid oliVEira PErEira da SilVa
diretor do interior

Protocolo: 868680
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 696/2022-GGP/dPG, de 25 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 
fevereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 95659, 
protocolozado no PaE nº 2022/1012274, rESolVE: conceder a aNNalU 
MariNHo fErrEira, defensora Pública, id funcional nº. 57231658/1, 
licença para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 
5.810/94, no período de 09.08.2022 a 12.09.2022. MÔNica PalHETa fUr-
Tado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 868661

.

diÁria
.

Portaria 2009/2022- da,26/10/2022. 
conceder 3 + 1\2, 3 + 1\2, diária(s) ao defensor rENaTo MENdES car-
NEiro TEiXEira, matrícula 57231648, objetivo rEaliZar iTiNErÂN-
cia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 07/11/2022 a 
10/11/2022, 21/11/2022 a 24/11/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868844
Portaria 2010/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora Bia alBUQUErQUE TiradEN-
TES, matrícula 5935442, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia da Vara 
aGrária. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868851
Portaria 2012/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor adEildo SaNToS doS SaN-
ToS, matrícula 0035785, cargo MoToriSTa, objetivo BUScar MaTErial 
DE EXPEDIENTE PARA 4ª NRTOC. Fundamento legal Lei nº 5810/94 e Re-
solução cSdP 266/2021, para deslocar-se de aBaETETUBa a BElÉM, pe-
ríodo 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868869
Portaria 2011/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor roGErio SilVa da rocHa, 
matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868861
Portaria 2013/2022- da,26/10/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor lUcaS oliVEira da coSTa Mo-
rEira, matrícula 5968078, objetivo rEaliZar SUaS aTiVidadES EM Pa-
raGoMiNaS EM VirTUdE daS oBraS dE MaNUTENÇÃo Na coMarca dE 
oriGEM, QUal SEJa, SÃo MiGUEl do GUaMá. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SÃo MiGUEl 
do GUaMá a ParaGoMiNaS, período 17/10/2022 a 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868883
Portaria 2014/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, ma-
trícula 5935437, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMi-
NaS a MÃE do rio, período 07/11/2022 a 08/11/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868886
Portaria 2016/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores 
SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, matrícula 5925179, cargo SEcrETária dE 
NÚclEo do iNTErior, roGErio SilVa da rocHa, matrícula 0413063, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZaÇÃo dE TriaGEM, aGENdaMENTo E 
orGaNiZaÇÃo dE arQUiVo. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de alTaMira a ViTÓria do 
XiNGU, período 19/10/2022, 21/10/2022, 26/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868894
Portaria 2015/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaN-
ToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a MÃE do rio, período 07/11/2022 a 08/11/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868890
Portaria 2023/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor fErNaNdo SaVariZ fErrari, 
matrícula 5957716, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPE-
BaS a Eldorado doS caraJáS, período 20/10/2022 a 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868915
Portaria 2019/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, laUro SiMoES dE caSTro 
BiSNETTo, matrícula 5968058, lUcaS oliVEira da coSTa MorEira, 
matrícula 5968078, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS JUrÍdicoS cÍ-
VEiS E criMiNaiS EM aÇÃo do BalcÃo dE dirEiToS. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de Para-
GoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 25/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868902
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Portaria 2021/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor VicTor aSSUNcao riBEiro, 
matrícula 5951021/2, cargo SEcrETário dE NÚclEo do iNTErior, obje-
tivo aUXiliar No aTENdiMENTo da PoPUlaÇÃo EM aÇÃo do BalcÃo dE 
dirEiToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 26/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868905
Portaria 2017/2022- da,26/10/2022. 
conceder 2 + 1\2, 2 + 1\2, 2 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo 
SoUZa da SilVa, matrícula 5935437, objetivo rEaliZar SESSÃo do 
TriBUNal do JÚri E aTENdiMENToS rEGUlarES. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGo-
MiNaS a ToMÉ-aÇU, período 16/11/2022 a 18/11/2022, 23/11/2022 a 
25/11/2022, 29/11/2022 a 01/12/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868897
Portaria 2018/2022- da,26/10/2022. 
conceder 2 + 1\2, 2 + 1\2, 2 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HEN-
riQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriS-
Ta, objetivo coNdUZir dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a To-
MÉ-aÇU, período 16/11/2022 a 18/11/2022, 23/11/2022 a 25/11/2022, 
29/11/2022 a 01/12/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868899
Portaria 2022/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores laUro SiMoES dE caS-
Tro BiSNETTo, matrícula 5968058, lUcaS oliVEira da coSTa MorEi-
ra, matrícula 5968078, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS JUrÍdicoS 
cÍVEiS E criMiNaiS EM aÇÃo do BalcÃo dE dirEiToS. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de 
ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 26/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868907
Portaria Nº 2003/2022 - da BeLéM, 25/10/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1329310 de 17/10/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo
MatrÍ-
cULa

oBJe-
tiVo

ProGraMÁtica

iZaBEla dE 
MElo PiMENTEl

aSSESSora 
ESPEcial ii

330.749.252-
72

caSa ciVil/
BalcÃo dE 
dirEiToS

6113140/2

rEa-
liZar 
ViSiTa 

TÉcNica
03.091.1492.8730

EliVar loBo 
alVES

MoToriS-
Ta dE

dEfENSoria 
PÚBlica

259.878.012-
49

GErÊNcia dE 
TraNSPorTES

57211744

coN-
dUZir a 
SErVi-
dora

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM
BaiÃo; GoiaNÉSia do Pará; PalESTiNa do

Pará; XiNGUara; coNcEiÇÃo do araGUaia E 
ParaUaPEBaS

22 a 29/10/2022 7,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 868587
Portaria 2036/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE 
oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, obje-
tivo coNdUZir dEfENSorES. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a iPiXUNa do 
Pará, período 22/10/2022, 23/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 869061
Portaria 2035/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores dioGo Mar-
cEll SilVa NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, rodriGo SoU-
Za da SilVa, matrícula 5935437, laUro SiMoES dE caSTro BiSNET-
To, matrícula 5968058, lUcaS oliVEira da coSTa MorEira, matrícula 
5968078, objetivo ParTiciPar dE aÇÃo do BalcÃo dE dirEiToS E rE-
aliZar aTENdiMENTo JUrÍdico. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de ParaGoMiNaS a iPiXUNa 
do Pará, período 22/10/2022, 23/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 869054

Portaria 2037/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora UrSUla diNi MaScarENHaS, 
matrícula 57231661-1, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo PrESENcial 
JUrÍdico No cENTro dE rEcUPErraÇÃo fEMiNiNa - crf. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 869070
Portaria 2034/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor MarcUS ViNiciUS KrUGEr 
BEcKEr, matrícula 5968046, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 20/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 869035
Portaria 2032/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora aNa laUra BarBoSa NUNES, 
matrícula 59643031, cargo aSSESSora JUrÍdica, objetivo oBTEr TodaS 
aS iNforMaÇÕES NEcESSáriaS E a SiSTEMáTica dE aTENdiMENTo/
aGENdaMENTo EPaUTa dE aUdiÊNciaS, a fiM dE QUE NÃo HaJa PrE-
JUÍZoS NaS PrÓXiMaS iTiNErÂNciaS, EM raZÃo dE HaVEr MUdaN-
Ça TaNTo No SErVidor QUaNTo Na aSSESSora QUE coMPaNHarÃo 
o dEfENSor PÚBlico EM NoVa TiMBoTEUa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
NoVa TiMBoTEUa, período 20/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 869004
Portaria 2033/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) as Servidoras WaNESSa alBUQUErQUE caS-
Tro MElENdEZ, matrícula 57227112, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dE-
fENSoria, TElMa fErrEira dE alcaNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo 
SEcrETária dE NÚclEo do iNTErior, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
JUrÍdico E aUXiliar dEfENSor PÚBlico MarcUS ViNiciUS KrUGEr BE-
cKEr. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 20/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 869022
Portaria 2030/2022- da,26/10/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) a(os) Servidor(es) MaXiMiaNo SoUTo aMa-
do NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a 
EQUiPE QUE rEaliZará a aÇÃo SoBrE o cENário doS TraNSPorTES 
aQUaViárioS Na rEGiÃo do MaraJÓ. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SalVaTErra, 
período 26/10/2022 a 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868965
Portaria 2031/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora GioVaNNa raMoS araGao, 
matrícula 5952663, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, obje-
tivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico aoS cUSTodiadoS do cENTro 
dE rEcUPEraÇÃo rEGioNal dE MoSQUEiro - crMo. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
MoSQUEiro, período 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868983
Portaria 2024/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a Servidora QUESia SilVa E SilVa, matrícula 
5962503, cargo aSSESSora JUrÍdica, objetivo aUXiliar o dEfENSor 
PÚBlico fErNaNdo SaVariZ fErrari, NaS dEMaNdaS iNErENTES ao 
carGo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaUaPEBaS a Eldorado doS caraJáS, período 
20/10/2022 a 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868933
Portaria 2026/2022- da,26/10/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) a Servidora QUESia SilVa E SilVa, matrícula 
5962503, cargo aSSESSora JUrÍdica, objetivo aUXiliar o dEfENSor 
PÚBlico fErNaNdo SaVariZ fErrari, NaS dEMaNdaS iNErENTES ao 
carGo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaUaPEBaS a Eldorado doS caraJáS, período 
25/10/2022 a 27/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868941
Portaria 2025/2022- da,26/10/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor fErNaNdo SaVariZ fErrari, 
matrícula 5957716, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPE-
BaS a Eldorado doS caraJáS, período 25/10/2022 a 27/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868938
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Portaria 2027/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora aNa caroliNE carValHo Va-
rao MEdEiroS, matrícula 012022, cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
objetivo rETirar MaTEriaiS dE EXPEdiENTE ESSENciaiS ao fUNcio-
NaMENTo da dEfENSoria PÚBlica dE SaNTaNa do araGUaia E Pro-
Tocolar ofÍcio JUNTo À fUNai. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTaNa do araGUaia a 
rEdENÇÃo, período 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868944
Portaria 2028/2022- da,26/10/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor aNdErSoN lUiS liMa da SilVa, 
matrícula 5968074, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de iGara-
PÉ-Miri a MocaJUBa, período 25/10/2022 a 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868945
Portaria 2029/2022- da,26/10/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Servidor ElBEr da SilVa coSTEira, matrí-
cula 5947155, cargo aSSESSor JUrÍdico, objetivo aUXiliar o dEfEN-
Sor aNdErSoN lUÍS liMa da SilVa. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de iGaraPÉ-Miri a MocaJU-
Ba, período 25/10/2022 a 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868953
Portaria 2038/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria liMa doS SaNToS 
SENa, matrícula 57201133, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, 
MiKHail lENoir SoUSa doS SaNToS, matrícula 5930431, cargo aS-
SESSor JUrÍdico, aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, matrícula 
54194024, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo TÉcNi-
co E JUrÍdico No cENTro dE rEcUPEraÇÃo fEMiNiNa - crf. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-
se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 21/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 869076
Portaria 2039/2022- da,26/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dU-
arTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar dili-
GÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS ÀS UNidadES da 
dEfENSoria ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 25/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 869081
.

Férias
.

Portaria Nº 697/2022-GGP-dPG, de 25 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 2022/1369141. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo continuo, 
a Servidora Pública, NaTalia coUTo diaS da SilVa; id. funcional: 
57195075/ 2, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 
07/12/2022 a 05/01/2023 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 868561
..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto Nº. 022/2022 - 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dÉBora MoraES 
GoMES, brasileira, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do 
Pará, portadora da carteira de identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita no 
cPf/Mf sob o nº. 257.584.702-87, designada pela Portaria nº. 450/2021-
GP de 01 de fevereiro de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 
02 de fevereiro de 2021, vem autorizar o apostilamento para registrar 
administrativamente a cessão de crédito firmada entre a Contratada EME 
ENGENHaria E ESTrUTUra METalica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 

22.975.403/0001-99, e o Banco do Estado do Pará, decorrente dos direitos 
creditórios oriundos da ata de registro de Preços n° 045/2021/TJPa, bem 
como a anuência deste TJPA ao ajuste firmado, com fundamento legal no 
art. 65, parágrafo 8° da lei 8.666/93 e alterações, conforme solicitação 
pelo expediente TJPa-EXT-2022/05158. // Belém, 25 de outubro de 2022. 
// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.

Protocolo: 868681

.

.

oUtras Matérias
.

extrato do 13º termo de adesão ao acordo de cooperação técnica 
nº. 038/2019-tJPa// o MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo, inscrito 
no cNPJ n.º 34.626.416/0001-31, adere ao acordo de cooperação Técnica 
celebrado entre o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, o ESTado 
do Pará, a SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social do ESTado do Pará, a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, 
a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará E a fUNdaÇÃo ParáPaZ.// objeto: 
constitui objeto do presente acordo de cooperação Técnica a expansão 
do Programa “PATRULHA MARIA DA PENHA”, com o objetivo de fiscalizar 
o cumprimento das medidas protetivas deferidas por Juízes de direito do 
Estado do Pará em processos de Violência doméstica e familiar contra a 
Mulher, especialmente nas situações cuja fiscalização é considerada indis-
pensável.//data da assinatura: 09/09/2022. // responsável pela assinatu-
ra: Valdir lemes Machado – Prefeito Municipal.

Protocolo: 869088
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

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 01-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por alteração na original, publicada no doe nº 
35.162, de 25/10/2022.

Protocolo: 868782
.

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 01/11/2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por alteração na original, publicada no doe nº 
35.162, de 25/10/2022.

Protocolo: 868786
.

aViso de LicitaÇÃo
.

terMo de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de sua com-
petência, com fundamento nos regramentos estatuídos pela lei federal nº 
8.666/1993, e
considerando as impugnações e pedidos de esclarecimento apresentados,
rESolVE:
Suspender o Pregão Eletrônico nº 15/2022, bem como a data da Sessão 
Pública de recebimento e abertura das Propostas de Preços e documentos 
de Habilitação, prevista para o dia 27 de outubro de 2022, com o objetivo 
de melhor análise do Termo de referência. oportunamente será marcada 
nova data para a realização do certame, sob um novo número de Pregão, 
seguindo-se nas formalidades e publicidade cabíveis.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 869067
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 39.380, de 25 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, coNSidEraNdo a Solicitação da coordenadoria de Suprimento e 
almoxarifado, protocolizada sob o Expediente nº 018271/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor oSMar aNTÔNio BoNfiM 
MarQUES, matrícula nº 0100134, para ocorrer ao pagamento das despe-
sas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000 - operacionalização das 
ações administrativas.
Período de aplicação: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de re-
cebimento.
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 25 
de outubro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868666
Portaria Nº 39.379, de 26 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, coNSidEraNdo o Memorando nº 114/2022 da acri, proto-
colizado sob o
Expediente nº 018102/2022, r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos à servidora dioNE cElia GUiMarÃES, 
matrícula nº 0100212, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo 
citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas. Período de aplicação: 45 (quarenta e cinco) 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 26 de 
outubro de 2022. Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 869001

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 39.245, de 27 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo os Expedientes protocolizados sob os números 
016611/2022 e nº 017576/2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores EdSoN dE SoUZa, auditor de controle Exter-
no, matrícula nº 0101761, e fEliPE frEirE MoNTEiro, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101512; para realizarem, “inspeção fora de 
Belém”, nos municípios de Santa Maria e Santa izabel do Pará, conceden-
do-lhes ½ (meia) diária, para o dia 04-10-2022, e ½ (meia) diária, para o 
dia 06-10-2022.
ii - dESiGNar o servidor carloS alBErTo forMiGoSa dE aNdradE, 
agente auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100147, para conduzir 
a viatura nos municípios de Santa Maria e Santa izabel do Pará, conceden-
do-lhe ½ (meia) diária, para o dia 04-10-2022, e ½ (meia) diária, para o 
dia 06-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no doE nº 35.156, de 
20/10/2022.

Protocolo: 868804

.

.

Férias
.

Portaria Nº 39.387, de 26 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do Estado 
do Pará e no art. 6º,§ 5º da lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 
2011;
coNSidEraNdo o Memorando nº 112/2022- GP, protocolizado sob o Ex-
pediente nº 018482/2022,

r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do conselheiro Substi-
tuto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa, matrícula nº 0101397, referentes 
ao 2º período do exercício de 2022, e que estavam agendadas de 20 de 
outubro a 18 de novembro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868824

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a Publicação do Diário Oficial do Estado do Pará 
n° 35.164 de 26/10/2022, protocolo n° 868290.

Protocolo: 868660
Portaria Nº 39.382, de 25 de oUtUBro de 2022.
a Vice-Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através dos documentos pro-
tocolados sob os Expedientes nº 017572/2022, e nº 018044/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a Portaria nº 39.303 de 07-10-2022, publicada no 
doE, de 11/10/2022.
roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Vice-Presidente

Protocolo: 868554

.

.

oUtras Matérias
.

citaÇÃo
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEiXEira, 
em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do Tribu-
nal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o Senhor JoÃo 
BaTiSTa PErEira da SilVa, (cPf: XXX.778.581-XX), ex-prefeito de anapu, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
defesa nos autos do Processo nº. Tc/515833/2016, que tata da represen-
tação formalizada pelo Sr. fraNciSco dE aSSiS doS SaNToS SoUSa, ex
-prefeito de anapu, na qual aponta irregularidades na execução do convênio 
nº. 04/2014-SETraN, celebrado com a Prefeitura Municipal de anapu,tendo 
como objeto a recuperação de 85km da estrada Pa-167, localizados entre os 
Municípios de anapu e Senador José Porfírio, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, a em-
presa H. da SilVa PorTEla & cia lTda, (cNPJ: 05.325.492/0001-09), 
na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo nº. 
Tc/515833/2016, que tata da representação formalizada pelo Sr. fraN-
ciSco dE aSSiS doS SaNToS SoUSa, ex-prefeito de anapu, na qual 
aponta irregularidades na execução do convênio nº. 04/2014-SETraN, 
celebrado com a Prefeitura Municipal de anapu, tendo como objeto a re-
cuperação de 85km da estrada Pa-167, localizados entre os Municípios 
de anapu e Senador José Porfírio, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, a Se-
nhora HildEENE da SilVa PorTEla, (cPf: XXX.971.768-XX), sócia da 
empresa H. da SilVa PorTEla & cia lTda, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Pro-
cesso nº. Tc/515833/2016, que tata da representação formalizada pelo 
Sr. fraNciSco dE aSSiS doS SaNToS SoUSa, ex-prefeito de anapu, 
na qual aponta irregularidades na execução do convênio nº. 04/2014-SE-
TraN, celebrado com a Prefeitura Municipal de anapu, tendo como objeto 
a recuperação de 85km da estrada Pa-167, localizados entre os Municípios 
de anapu e Senador José Porfírio, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem da Excelentíssima conselheira Substituta, MilENE diaS da 
cUNHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor odiMar WaN-
dErlEY SaloMÃo, (cPf: XXX.543.642-XX), Prefeito, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justi-
ficativas nos autos do Processo TC/521376/2020, que trata da Prestação 
de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá, referente ao convênio 
SEdoP Nº 05/2018 e termos aditivos, o qual poderá ser consultado me-
diante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço 
eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 868636

.

.

MiNistério PÚBLico
.

.

.

MiNistério PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

Férias
.

Portaria N° 496/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das 
atribuições delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1336922;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor cedido iraN SoarES doS SaNToS, auditor 
de controle Externo – ciências contábeis, matrícula nº 200244, 05 (cinco) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 08/01/2018 a 07/01/2019, 
para o período de 12 a 16/12/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 868872
Portaria N° 495/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das 
atribuições delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1359620;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora lariSSa PaNToJa da SilVa PErEira, 
ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade ciências 
contábeis, matrícula nº 200253, 10 (dez) dias das férias relativas ao 
período aquisitivo 01/04/2021 a 31/03/2022, para o período de 16 a 
25/11/ 2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 868860

.

.

MiNistério PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 6124/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 147640/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: THiaGo riBEiro SaNaNdrES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2516
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa, Bagre/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 31/10/2022

fiNalidadE: acumulação - atuar como PJ Eleitoral no 2º turno das “Elei-
ções Gerais 2022”
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 6161/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147155/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN SoarES da SilVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2960
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6162/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146473/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS ViNiciUS rEiS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aNaliSTa JUridico - aTE-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2013
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 04/12/2022 - 08/12/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par do “curso presencial: Prática de processo administrativo disciplinar, 
sindicância e inquérito. lei nº 8.112/90 (passo a passo). Ênfase em: como 
ordenar corretamente um processo disciplinar” a ser realizado no período 
de 05 a 07 de dezembro de 2022, na cidade do rio de Janeiro/rJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6163/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147456/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUY coSTa da SilVa JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3312
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marapanim/Pa
PErÍodo(S): 02/10/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6164/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145322/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
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MaTrÍcUla: 999.3164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6165/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147697/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa, Melgaço/Pa, anajás/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6166/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146207/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE BarroSo carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3535
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6167/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146339/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Novo repartimento/Pa, Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 20/10/2022, 26/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6168/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147078/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Ulianópolis/Pa
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6169/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147730/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE adElSoN PiMENTEl PaNToJa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3390
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 12/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6170/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147841/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raMoN fUrTado SaNToS
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1557
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): almeirim/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 02/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6171/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141429/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raliSSoN carloS dE carValHo PErEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3315
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 6172/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 144382/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo NUNES PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.168
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 02/10/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6173/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 148028/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaNdro caSTro alENcar
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.854
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria das Barreiras/Pa
PErÍodo(S): 29/10/2022 - 30/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o PJ nas “Eleições 
Gerais de 2022”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6174/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 148515/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaNilSoN PaUlo corrEa raiol
carGo/fUNÇÃo: 15o Promotor de Justiça criminal de Belém
MaTrÍcUla: 999.393
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 11/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6175/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147917/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ MaTrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 26/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “Ministério Público resolutivo: negociação e investigação na pro-
teção ao patrimônio público”, a ser realizado no dia 27 de outubro de 2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6176/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146605/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE BarroSo carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3535
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6177/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147928/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2022 - 26/10/2022, 07/11/2022 - 07/11/2022, 
21/11/2022 - 21/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias naqueles municípios
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 868553
.

oUtras Matérias
.

eXtrato da Portaria Nº 025/2022/MP/4ªPJcast
A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA COMUNITÁRIA E DA CIDADANIA DE 
CASTANHAL torna pública os termos da Portaria Ministerial que retifica a Portaria 
nº 05/2019 e altera a classificação do Inquérito Civil para para Procedimento 
Administrativo nº. 025/2022/MP/4ªPJCAST, a qual se encontra à disposição no 
atrium da sede da Promotoria de Justiça, situada na av. Presidente Vargas, nº 
2638, bairro centro, em frente ao fórum, castanhal/Pa.
Portaria MINISTERIAL Nº 025/2022/MP/4ªPJCAST
ProcEdiMENTo adMiNiNSTraTiVo SiMP Nº. 002832-040/2018
oBJETiVo: acompanhar a regularização de pendências estruturais na 
Escola Municipal Maria inês costa, localizada no município de castanhal.
castanhal/Pa, 26 de outubro de 2022.
lígia Valente do couto de andrade ferreira
4ª Promotora Cível de Defesa Comunitária e da Cidadania de Castanhal

Protocolo: 868763
extrato da Portaria N° 20/2022-MP/3ªPJsiP de instauração do 
Procedimento administrativo Nº 19/2022-MP/3ªPJsiP
A 3ª Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento Administrativo nº 19/2022-MP/3ªPJSIP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento Administrativo: Nº 19/2022-MP/3ªPJSIP
data da instauração: 25 de outubro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa acompanhar a entrega dos equipamentos necessários ao bom fun-
cionamento do conselho Municipal de Saúde no Municipal de Sta. izabel do Pará.
referência: SiMP 000740-094/2022.

Protocolo: 868770
extrato da Portaria nº 014/2022/MP/PJa
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
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administrativo nº 000259-921/2022/MP/PJa que se encontra à disposição 
na 2ª Promotoria de Justiça de Abaetetuba, situada na Avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa, cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177.
Portaria nº 014/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: Secretária de Estado Educação.
assunto: acompanhar a política pública referentes a adequação do Projeto 
Políticos- Pedagógicos referentes aos anos 2018 a 2020 da direção Escolar 
da escola laUra doS SaNToS riBEiro do município de abaetetuba-Pa.
GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE– Promotora de Justiça

Protocolo: 868760
extrato da Portaria N° 23/2022-MP/3ªPJsiP de instauração do 
Procedimento administrativo Nº 22/2022-MP/3ªPJsiP
A 3ª Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento Administrativo nº 22/2022-MP/3ªPJSIP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento Administrativo: Nº 22/2022-MP/3ªPJSIP
data da instauração: 25 de outubro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPA: Lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o cumprimento da conclusão a que foi chegada a Nota Técnica 
expedida pelo cao cível, Processual e do cidadão, que trata da desobriga-
ção dos cartórios de enviar os procedimentos de Habilitações de casamen-
tos ao Ministério Público, após a edição da lei Nº 14.382/2022.
referência: SiMP 001545-094/2022.

Protocolo: 868767
extrato da Portaria N° 21/2022-MP/3ªPJsiP de instauração do 
Procedimento administrativo Nº 20/2022-MP/3ªPJsiP
A 3ª Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento Administrativo nº 20/2022-MP/3ªPJSIP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento Administrativo: Nº 20/2022-MP/3ªPJSIP
data da instauração: 25 de outubro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPA: Lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento das medidas adotadas pelo Município de 
Santa Izabel do Pará, para fins de implantação, funcionamento e o aper-
feiçoamento do Sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal.
referência: SiMP 000708-094/2022.

Protocolo: 868768
extrato da Portaria N° 22/2022-MP/3ªPJsiP de instauração do 
Procedimento administrativo Nº 21/2022-MP/3ªPJsiP
A 3ª Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento Administrativo nº 21/2022-MP/3ªPJSIP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento Administrativo: Nº 21/2022-MP/3ªPJSIP
data da instauração: 25 de outubro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPA: Lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento das medidas adotadas pelo Município de 
Santa Izabel do Pará, para fins de garantir a adequada entrega dos medi-
camentos aprazados e na quantidade devida aos pacientes regulados pela 
Secretaria Municipal de Santa izabel do Pará.
referência: SiMP 001284-094/2022.

Protocolo: 868769
extrato da Portaria nº 013/2022/MP/PJa
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 010525-003/2022/MP/PJa que se encontra à disposição 
na 2ª Promotoria de Justiça de Abaetetuba, situada na Avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa, cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177.
Portaria nº 013/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: Secretária de Estado Educação.
assunto: acompanhar a política pública referentes a a estruturação da Es-
cola Benvida de araújo Pontes do município de abaetetuba-Pa;
GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE– Promotora de Justiça

Protocolo: 868557
errata
Origem: 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cida-
dania de icoaraci
Portaria nº007/2022-MP/Pa-publicada no d.o.E. nº 35.160/2022, de 
24/10/2022, prot. 867156.
onde se lê: “...tais como: regularização da merenda escolar; lotação de 
Técnico Pedagogo e instalação de internet e dos computadores”,
Leia-se: “...tais como: regularização da merenda escolar; lotação de Téc-
nico Pedagógico, reforma e melhoria nas instalações físicas e instalação de 
internet e dos computadores”.
SINARA LOPES LIMA DE BRUYNE, Promotora de Justiça, titular da 1ª Pro-
motoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci.
icoaraci, 25 de outubro de 2022

Protocolo: 868551

Portaria Nº 0806/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual nº 5.810, de 24/1/1994;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 004/2022/MP/cPad-0314/2022-
mp/SUB-Ta, de 13/10/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 15250/2022, 
em 13/10/2022;
coNSidEraNdo os termos da decisão proferida pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 3,
r E S o l V E:
i - ProrroGar, por 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos 
do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria nº 
0309/2022-MP/SUB-Ta, de 17/5/2022, publicada no d.o.E. de 19/5/2022.
ii - coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 25 de outubro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 868552
Portaria Nº 0799/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo o disposto na Portaria nº 0044/2022-MP/SGJ-Ta, de 
02/02/2022 – publicado no Diário Oficial nº 34855, de 04/02/2022;
coNSidEraNdo o disposto na Portaria nº 2384/2022-GP, de 8/7/2022, 
publicada no e-dJT/Pa de 12/7/2022, que alterou a Portaria nº 4290/2021-
GP, de 14/12/2021, publicada no e-dJT/Pa do dia 15/1/2021, com a 
inclusão e transferência de pontos facultativos;
coNSidEraNdo a correlação de serviços entre o Poder Judiciário e o 
Ministério Público, sendo este Órgão essencial à função jurisdicional do 
Estado, nos termos do art. 127, caput, da constituição federal,
CONSIDERANDO por fim, a Portaria 3939/2022-MP/PGJ, DE 20/07/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 27/07/2022, que transferiu o 
ponto facultativo do dia 28/10/2022 para o dia 31/10/2022, data alusiva 
ao “dia do Servidor Público Estadual”;
r E S o l V E: 
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução do Ministério Público do Estado do Pará, no dia 
31/10/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
 
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PerÍodo: 31/10/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019.
 dia 31/10/2022 (segunda-feira)
 dia do servidor público estadual Ponto facultativo (lei Estadual nº 
5.810/1994)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
fábio regateiro da Silva (criminal)
Jorge cleto Nunes ferreira Júnior (cível)
Erik luiz de Nunes Valente (infância)
rEPrESENTaNTE da EQUiPE MUlTidiSciPliNar
Jandira Miranda da Silva (infância)
aPoio adMiNiSTraTiVo
Elaine caroline Martins de Salles Guimarães (cível e criminal)
Tarso de Melo fidelis (infância) - (substituição Protocolo GEdoc 
nº 147967/2022, de 17/10/2022)
oficial dE SErViÇoS aUXiliarES
Jose Torres Brito cardoso (cível e criminal)
osvaldo Mattos ogata Junior (infância)
aUXiliar dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo
Edmilson carvalho de Moraes (Procuradoria cível e criminal, Promotoria 
cível, criminal e infância)
aUXiliar dE SErViÇoS GEraiS
lindomar Nascimento de almeida (cível e criminal) - (substituição Proto-
colo SiP nº 1662/2022, de 08/02/2022)
Mauro cezar costa alves (infância)
Mário da costa freitas Júnior (Procuradoria cível e criminal) - (substituição 
Protocolo SiP nº 2232/2022, de 17/02/2022)
MoToriSTa
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coNforME EScala dE SErViÇo dE MoToriSTa TErcEiriZado (cível e 
criminal)
coNforME EScala dE SErViÇo dE MoToriSTa TErcEiriZado (infância)
coNforME EScala dE SErViÇodE MoToriSTa TErcEiriZado (Procu-
radoria cível e criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 20 de outubro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 868581
eXtrato da Portaria Nº 36/2022-8ª PJ aGrÁria
A 8ª Promotoria de Justiça Agrária da Região de Castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 
005435-040/2022 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 036/2022-8ª PJ AGRÁRIA
Polo Ativo: 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA I REGIÃO AGRÁRIA DE CASTANHAL
Polo Passivo: EM aPUraÇÃo
Assunto: A fim de acompanhar se os municípios da 1ª região agrária cum-
prem as normativas das leis 10.639/03 e 11.645/08.
ione Missae da Silva Nakamura, Promotora de Justiça

Protocolo: 868695
republicada por incorreção no d.o.e. de 08 de agosto de 2022
Portaria Nº 0575/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
adrEa NaYara GoNcalVES SaMPaio - Período: 25/07/2022 a 29/07/2022 
- GEdoc nº 135304/2022
ElciMar BarBoSa doS SaNToS - Período: 25/07/2022 a 26/07/2022 - 
GEdoc nº 135967/2022
EliaNE aSSiS dE alBUQUErQUE rUSSillo  - Período: 01 a 15/08/2022 
- GEdoc nº 135958/2022
HUGo TEiXEira rESENdE - Período: 28/07/2022 - GEdoc nº 135947/2022
MarcoS GErSoN MarialVa EliSiario - Período: 28/07/2022 a 
29/07/2022 - GEdoc nº 135812/2022
MarcoS GErSoN MarialVa EliSiario - Período: 22/07/2022 a 
27/07/2022 - GEdoc nº 135375/2022
TaTiaNa laGES aliVErTi iSraEl - Período: 26/07/2022 a 30/07/2022 - 
GEdoc nº 135560/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 03 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 6199/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar a Exma. Sra. Promotora de Justiça, aMaNda lUciaNa SalES 
LOBATO ARAÚJO, atribuições específicas para dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, a Sra. 
JESSica corrEa riSUENHo, nomeada conforme a Portaria nº 5093/2022- 
MP/PGJ, publicada no doE de 13/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 21 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 6203/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar a Exma. Sra. Promotora de Justiça, crEMilda aQUiNo da 
COSTA, atribuições específicas para dar investidura no cargo de provimento 
em comissão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, ao Sr. MaTEUS doS 
aNJoS SilVa, nomeado conforme a Portaria nº 5103/2022- MP/PGJ, 
publicada no doE de 13/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 21 de outubro de 2022.

cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 6206/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça, NadilSoN PorTilHo GoMES, 
atribuições específicas para dar investidura no cargo de provimento em 
comissão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, ao Sr. THiaGo ciNTra 
loUrENÇo, nomeado conforme a Portaria nº 5905/2022- MP/PGJ, 
expedida em 07/10/2022 e publicada no doE de 11/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 25 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 6207/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
dElEGar a Exma. Sra. Promotora de Justiça, lorENa MoUra BarBoSa 
DE MIRANDA, atribuições específicas para dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor Ministerial, MP.cPcP-102.3, ao Sr. 
adolfo VENÂNcio crUZ MariNS carValHo, nomeado conforme a 
Portaria nº 5377/2022- MP/PGJ, expedida em 21/09/2022, publicada no 
doE de 27/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 25 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 868723
eXtrato da Portaria N.º 035/2022-MPPa/PJsJa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Pro-
motor de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do 
araguaia, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, 
Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução 
nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP 035014-003-2022, que se encontra de forma física 
à disposição na ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, 
situada na Praça José Martins ferreira, S/n°, Prédio do fórum, centro, 
São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 94-3379-1223, e-mail: 
mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
Portaria 035-2022-MPPa/PJSJa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo dE acoMPaNHa-
MENTo SiMP 035014-003-2022, constando como objeto “acompanhar 
eventual irregularidade nos repasses do Programa dinheiro direto na Es-
cola (PddE), referente à Escola Estadual dr. abel figueiredo nos anos de 
2021 e 2022”.
Polo aTiVo: coMUNidadE da EScola ESTadUal dr. aBEl fiGUEirEdo / SoME
Polo PaSSiVo: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo - SEdUc/Pa
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 25 de outubro de 2022.

Protocolo: 868943

.

.

MiNistério PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº 08/2021-MPcM/Pa
objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência inicial-
mente pactuado, a contar de 27 de outubro de 2022, alterando-se o valor 
mensal do objeto contratual de r$2.793,00(dois mil, setecentos e noventa 
e três reais) para r$3.012,77(três mil, doze reais e setenta e sete centa-
vos) e do valor global de r$33.516,00 (trinta e três mil, quinhentos e de-
zesseis reais) para r$36.153,23 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e três 
reais e vinte e três centavos), conforme o reajuste contratual pela variação 
do iPca previsto na cláusula segunda item 12.1.1 do contrato original.
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará
contratada: forTEl forTalEZa TElEcoMUNicaÇÕES S.a
data da assinatura: 26/10/2022
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa.

Protocolo: 868981
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
contratante: Município de afuá/ secretaria Municipal de educação/
FMe e FUNdeB. Órgão concedente: PrEfEiTUra dE ToMÉ aÇÚ. contrata-
da: aBraNTES coMErcial lTda. cNPJ: 03.813.143/0001-00. objeto: aqui-
sição de imobiliários Escolares. Valor Global: r$ 3.125.800,00 (três milhões, 
cento e vinte e vinco mil e oitocentos reais). Vigência: 12 meses. liciTaÇÃo: 
Processo administrativo nº. 2.145/2022, adesão à ata de registro de preços 
nº 001/2022.

eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
contratante: Município de afuá/secretaria Municipal de educação/
FMe e FUNdeB. Órgão concedente: Secretaria de Educação de São Miguel 
do Guamá. contratada: PariZi coMÉrcio dE BriNQUEdoS EdUcaTiVoS 
EirEli. cNPJ: 05.126.690/0001-43. objeto: aquisição de Brinquedos des-
tinados as brinquedotecas, sala de recursos multifuncionais, psicologia e aEE. 
Valor Global: r$ 253.371,15 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e se-
tenta e um reais e quinze centavos). Vigência: 12 meses. liciTaÇÃo: Processo 
administrativo nº. 2.144/2022, adesão à ata de registro de preços nº 002/2022.

rosiley canela de Melo-Presidente da cPL
Protocolo: 868946

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
aViso de LicitaÇÃo - Pe. srP Nº. 097/2022

objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de pro-
dutos químicos para o saneamento da cidade de altamira/Pa. aBErTUra: 
10/11/2022, às 10:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os 
interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, 
ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 
horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimen-
tos  e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua 
acesso dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
tHaBata VaraNY siLVa PiNHeiro - Pregoeira.

Protocolo: 868947

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N° 2004/2022 
objeto: execução da seguinte obra: reforma da Unidade de Pronto aten-
dimento (UPa) de Barcarena. abertura: 16/11/2022 as 09:00h. o edital en-
contra-se disponível no departamento de licitações, em dia de expediente das 
08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da Silveira, 
n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro comercial, cEP: 68.445-000. 
o edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência 
da Prefeitura Municipal de Barcarena no seguinte endereço/link:https://barca-
rena.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes, ou no portal do jurisdicionado 
do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). demais informações no departamento de 
licitações, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: 
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br ou, ainda, pelo telefone: (91) 99393-6685. 
Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 868949

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022
coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/ fUNdo MUNi-
ciPal dE EdUcaÇÃo, coNTraTado: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, 

cNPJ, 20.174.278/0001-92 - contrato administrativo nº. 301/2022, no valor 
de r$  19.077,00 (dezenove mil, setenta e sete reais), oBJETo: fornecimento 
de Brinquedos Pedagógicos, para manutenção das atividades da Secretaria 
Municipal de Educação, dotação: 12 361 0407 2040 - Manutenção de outros 
Programas do fNdE; 12 361 0252 2035 - Manutenção Salario Educação; 33 
90 30 00 - Material de consumo. Vigência: 25/10/2022 a 31/12/2022.

Wederson Noiminche
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 868950

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 029/2022
Processado o Pregão eletrônico srP n° 029/2022, dentro das normas da 
legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro, 
bem como após a análise da ata da Sessão e demais documentos que compõe 
o processo, informa a Homologação do procedimento licitatório em epigra-
fe, objeto: registro de Preços contratação de empresa do ramo pertinente, 
com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da administração 
Pública Municipal para o futuro fornecimento de Materiais de Expedientes, 
para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, confor-
me termo de referência. Empresas: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, 
20.174.278/0001-92, venceu os itens; 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 
- 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 
- 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 
- 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 
- 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87, 01, no valor global de r$267.644,60 
(duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta 
centavos); r f BarilE lTda, 29.230.269/0001-46, venceu os itens 23 - 24 - 
84  no valor global de r$6.459,00(Seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais); J. S. MENdES coMErcio E SErVicoS lTda, 35.124.075/0001-69, 
venceu os item “41”, no valor global de r$1.680,00(hum  mil, seiscentos e 
oitenta reais),  Brasil Novo, Pa, 28 de setembro de 2022.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 029/2022

ata de reGistro de PreÇos Nº 041/2022 do PreGÃo eLetrÔNi-
co srP N° 029/2022, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Educação 
de Brasil Novo. objeto: registro de Preços contratação de empresa do ramo 
pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da 
administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de Materiais de 
Expedientes, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Edu-
cação, conforme termo de referência: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, 
20.174.278/0001-92 para os itens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 
- 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 
48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 
- 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 
- 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87, 01, no valor global de r$267.644,60 (duzentos e 
sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos); 
Validade: 12 (doze) meses, a partir da data de sua de assinatura. informa-
ções: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS, poderá ser solicitada no departa-
mento de licitações e contratos ou através do e-mail: licitacaosemed28@
gmail.com assinatura: 25 de outubro de 2022, ordenador de despesas: 
Wederson Noiminche, secretário Municipal de educação.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos  
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 029/2022

ata de reGistro de PreÇos 042/2022 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP N° 029/2022, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Educação 
de Brasil Novo. objeto: registro de Preços contratação de empresa do ramo 
pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da 
administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de Materiais de 
Expedientes, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Edu-
cação, conforme termo de referência: r f BarilE lTda, 29.230.269/0001-46 
para os itens 23 - 24 - 84  no valor global de r$6.459,00(Seis mil, quatro-
centos e cinquenta e nove reais). Validade: 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua de assinatura. informações: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS, 
poderá ser solicitada no departamento de licitações e contratos ou através 
do e-mail: licitacaosemed28@gmail.com assinatura: 25 de outubro de 2022, 
ordenador de despesas: Wederson Noiminche, secretário Municipal 
de educação.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos  
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 029/2022

ata de reGistro de PreÇos 043/2022 do PreGÃo eLetrÔNico 
srP N° 029/2022, Órgão Gerenciador Secretaria Municipal de Educação 
de Brasil Novo. objeto: registro de Preços contratação de empresa do ramo 
pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da 
administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de Materiais de 
Expedientes, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Edu-
cação, conforme termo de referência: J. S. MENdES coMErcio E SErVicoS 
lTda, 35.124.075/0001-69, o item “41”, no valor global de r$1.680,00(hum  
mil, seiscentos e oitenta reais). Validade: 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua de assinatura. informações: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS, po-
derá ser solicitada no departamento de licitações e contratos ou através 
do e-mail: licitacaosemed28@gmail.com assinatura: 25 de outubro de 2022, 
ordenador de despesas: Wederson Noiminche, secretário Municipal 
de educação.
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eXtrato de coNtrato  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022

coNtrataNte - PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraSil NoVo/ fUNdo MUNi-
ciPal Para GESTÃo da MoViMENTaÇÃo doS rEcUrSoS do fUNdEB, coN-
TraTado: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, cNPJ: 20.174.278/0001-92 
- contrato administrativo nº. 302/2022, no valor de r$ 35.999,40 (Trinta e 
cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), oBJETo: 
aquisição de cimento, para manutenção do fundo Municipal de Educação de 
Brasil Novo/Pa, dotação: 12 361 0401 2048 - Manutenção e apoio adminis-
trativo - fUNdEB; 33 90 30 00 - Material de consumo. Vigência: 25/10/2022 
a 31/12/2022.

Wederson Noiminche
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 868951
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

disPeNsa Nº 042/2022 - PMc 
a Prefeitura Municipal de cametá, cnpj nº 05.105.283/0001-50, com 
Base no Art. 24, Inciso X da Lei Federal 8.666/93, Autoriza e Ratifica A dis-
pensa de licitação cujo objeto: aluguel de imóvel Para o funcionamento 
do departamento de Patrimônio e o departamento de dados, em favor de 
agostinho Barreiros de leão - cpf nº 178.391.572-20/0001-72. Valor Total 
R$ 42.514,00. Data da Ratificação: 09/09/2022. Victor correa cassiano, 
ordenador de despesas.

eXtrato de coNtrato 
disPeNsa Nº 042/2022-Pmc 

objeto: aluguel de imóvel Para o funcionamento do departamento de Pa-
trimônio e o departamento de dados. contrato nº 1.dl.042/2022-Pmc. con-
tratante: Prefeitura Municipal de cametá, cnpj nº 05.105.283/0001-50.con-
tratado: agostinho Barreiros de leão - cpf nº 178.391.572-20. Valor Total r$ 
42.514,00. Vigência: 12/09/2022 À 12/09/2023. ordenador: Victor correa 
cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 868952
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022-Pe-PMcP-seMad 
objeto: aquisição de materiais de Uso odontologico Para Manutenção No 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de capitão Poço, conforme 
Descrições E Especificações Apresentadas No Anexo I - Termo De Referência, 
Por Sistema de registro de Preço, Visando aquisições futuras Pela Secretaria 
Municipal de Saúde de capitão Poço/Pa, Nos Termos da lei, Nos Termos da 
lei.abertura: 16/11/2022 às 14:30H. retirada do Edital: Na Sala da comissão 
Permanente de licitação, situado na av. Moura carvalho s/n - centro - cEP: 
68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, 
poderá ser retirado no site Portal de compras Púbicas https://www.portalde-
compraspublicas.com.br,e no Mural das licitações do TcM/Pa, https://www.
tcm.pa.gov.br complementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@ca-
pitaopoco.pa.gov.br.

Protocolo: 868955

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade N° 015/2022/PMc 
credeNciaMeNto N° 005/2022/PMc 

a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de 
Suprimento e licitação/SUPri, com sede à av. Barão do rio Branco, n.° 2232, 
Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar credenciamento de Micro Empre-
endedor individual/MEi através de chamamento público na prestação de ser-
viços de eletricista, pedreiro e encanador para execução de serviços em geral, 
sob demanda das diversas secretarias e fundos municipais deste Município de 
castanhal/Pará, pelo período de 12 (doze) meses, através de inexigibilidade 
de licitação, fundamentada no art. 25 da lei federal n° 8.666/93. o perío-
do de inscrição será de 27/10/2022 a 26/01/2023, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de castanhal - Secretaria Municipal de Suprimento e licitação no 

seguinte endereço: av. Barão do rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste 
Municipio de castanhal/Pará.
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos se dará pelo seguinte e-mail: licita-
cao.supri@castanhal.pa.gov.br ou pelo Telefone: (91) 3721-4205/2109. o 
edital estará disponível pelo site: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-trans-
parencia/licitacoes-contratos-e-convenios, www.tcm.pa.gov.br ou através do 
e-mail: licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br. sílvio roberto Monteiro dos 
santos - Presidente da comissão Permanente de Licitação/cPL

Protocolo: 868956

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo

a) espécie: Terceiro Termo aditivo do contrato n° 011/2021, referente ao 
processo licitatório (Tomada de Preço 001/2021), firmado entre o Município 
de conceição do araguaia - Pa e a empresa coNE coNSTrUÇÕES E TraNS-
PorTES EirEli, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrito no cNPJ/Mf sob 
o nº 02.548.455/0001-71.  b) objeto: Prorrogação do termo contratual re-
ferente coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE rEcUPEraÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS-GEoVaMira aTE Pa 
449-21,5KM, liGaÇÃo loTE 5 aTE o loTE 06-7,5KM, Pa 449 aTE rio ara-
GUaia-14KM, Pa 449 aTE SErra VErdE-26KM, PaMoNHa aTE  a PoNTE do 
cHicÃo-42KM, No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, coNfor-
ME coNTraTo dE rEPaSSE Mdr Nº906145/2020-oPEraÇÃo1073037-25, 
em conformidade com projeto básico e planilhas em anexo ao processo.  c) 
fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) Vigência: o presente Termo aditivo 
tem como vigência de 22/11/2022 até 22/05/2023. f)  signatários: Pelo 
contratante o sr. Jair Lopes Martins e pelo contratado a sra. Laiza 
Lucas dos santos Barros.

eXtrato de terMo aditiVo
a) espécie: Primeiro Termo aditivo do contrato n° 023/2022, referente ao 
processo licitatório (Tomada de Preço 001/2022), firmado entre o Municí-
pio de conceição do araguaia - Pa e a empresa JN PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS lTda, Pessoa Jurídica de direito Privado, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 
05.027.166/0001-15.  b) objeto: Prorrogação do termo contratual referente 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo dE UMa 
PoNTE EM coNcrETo arMado, diMENSÃo 49M (c) X 5M (l), locali-
Zado Na ZoNa rUral do MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, 
coordENadaS 8°46’26.13”S-49°40’29.77”o, coNforME coNVENio Nº 
031/2021/SETraN, em conformidade com planilhas e projetos em anexo ao 
edital. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) Vigência: o presente Termo 
aditivo tem como vigência de 01/11/2022 até 02/05/2023. f) Signatários: 
Pelo contratante o Sr. Jair lopes Martins e pelo contratado a Sra. Nilza de 
Souza Nascimento. conceição do araguaia-Pa, 26 de outubro de 2022. 
Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL.

Protocolo: 868958

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico  Nº 005/2022seMUsa-tipo: menor preço por iTEM, 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o EVENTUal 
forNEciMENTo dE rEcarGa dE oXiGÊNio MEdiciNal, coM ENTrEGa dE 
forMa ParcElada, Para SUPrir aS NEcESSidadES da UNidadE MiSTa 
dE SaÚdE dE cUrUÇá E da UNidadE MÓVEl SaMU. Sessão Pública: dia 
09/11//2022, às 09:00h .informações: Edital disponível: Na sede da Pre-
feitura, https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/www.
portaldecompraspublicas.com.br /JeFFersoN Ferreira de MiraNda 
-Prefeito Municipal de curuça/Pa.

Protocolo: 868959

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de GoiaNésia do ParÁ - Pa 

Torna público o resultado do processo licitatório modalidade carta - convite 
Nº 1/2022-004-PMGP, HoMoloGado no dia 26/10/2022, cujo objeto é: con-
tratação de empresa para construção da rotatória no cartão postal de Goiané-
sia do Pará - Pa, conforme convênio nº 136/2022, processo nº 2021/710177 
firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Pú-
blicas - SEdoP e prefeitura municipal de Goianésia do Pará, à empresa: E da 
SilVa SaNToS lTda, cNPJ: 23.418.801/0001-77, no valor de r$ 216.001,35. 
Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 868960
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPé-Miri/Pa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo

o Prefeito do Município de igarapé-Miri/Pa, resolve HoMoloGar os 
atos de adjudicação proferidos pelo Pregoeiro ao resultado do processo licita-
tório: Pregão Eletrônico SrP Nº 016/2022. objeto: registro de Preço para fu-
tura e Eventual aquisição de Equipamentos e material permanente como ele-
trônicos, eletrodomésticos, aparelhos multimídias e mobiliários em geral para 
atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, suas Secre-
tarias e fundos Municipais. Em favor das empresas: 3S SEcUriTY TEcNolo-
Gia SEGUraNca E SErVicoS EirEli, cNPJ n°19.140.331/0001-55; aracUa 
coMErcio dE MoVEiS EirEli, cNPJ n°19.271.852/0001-41; aUdioViSao 
ElETro E cENTral dE ProdUToS lTda, cNPJ n°00.489.661/0001-22; BoM 
BoNS E dEScarTáVEiS EirEli, cNPJ n°01.580.769/0001-99; aUdioViSao 
ElETro E cENTral dE ProdUToS lTda, cNPJ n°00.489.661/0001-22; Go 
VENdaS ElETroNicaS EirEli, cNPJ n°36.521.392/0001-81; GriEBlEr 
E GriEBlEr lTda, cNPJ n°30.195.733/0001-90; iNNoVaTiS coMErcio, 
iNdUSTria E SErViÇoS lTda, cNPJ N°30.620.060/0001-78; orTHoVi-
da iNdUSTria E NEGocioS diGiTaiS lTda, cNPJ N°14.323.297/0001-
30; r P S dE oliVEira EirEli, cNPJ N°41.288.529/0001-30; SErraNa 
diSTriBUidora lTda, cNPJ N°30.313.649/0001-23; TENdaS alUBaN 
lTda, cNPJ N°22.949.065/0001-10; VMlX ElETroNicoS EirElli, cNPJ 
N°03.800.477/0001-40.

data da Homologação: 26/10/2022.
roberto Pina oliveira

Prefeito Municipal de igarapé-Miri.
Protocolo: 868961

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPé-Miri
eXtrato de reGistros de PreÇos

Parte: PreFeitUra MUNiciPaL de de iGaraPé-Miri
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2022

objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de Material de 
construção em geral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
igarapé-Miri/Secretarias Municipais.
Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura.
data da assinatura:19 de outubro de 2022.
Empresas/cNPJ/itens:, BENEdiTo fErrEira loBaTo, cNPJ N° 07.520.390/0001-
70, iTENS: (01-r$ 38,50; (03-30,00; (05-r$ 7,90; (06- r$ 2,60; (08- r$ 
29,20; (010-r$3,00; (011- r$ 78,20; (014-r$80,00; 016)-r$12,00; 017)-
r$10,00; 018)r$-0,29; 022)-r$29,00; (024-r$ 7,20; (025-r$ 4,50; (034-
r$ 15,00; (035-r$ 25,00; (036-r$ 25,00; (037-r$ 30,00; (038-r$ 175,00; 
(039-r$ 295,00; (040-r$ 850,00; (041-r$ 1.150,00; (044-r$ 2.985,00; 
(050-r$ 4,50; (080-r$ 14,20; (089-r$ 60,90; (090-r$ 65,20; (093-r$ 15,80; 
(094-r$ 460,00; (095-r$ 970,00; (0100-r$ 8,60; (103-r$ 4,10; (104-r$ 
1,90; (105-r$ 2,00; (106-r$ 0,85; (116-r$ 1,20; (132-r$ 8,40; (136-r$ 
9,20; (137-r$ 3,20; (138-r$ 3,00; (143-r$ 38,80; (146-r$ 39,50; (149-r$ 
10,00; (153-r$ 45,60; (167-r$ 52,00; (168-r$ 47,50; (177-r$ 0,80; (179-
r$16,20; (183-r$ 4,20; (190-r$85,00; (191-r$33,90; (192-r$52,85; (195-
r$ 30,10; (203-r$ 4,00; (204-r$ 3,80; (216-r$ 430,00; (217-r$ 455,00; 
(224-r$ 9,00; (235-r$ 6,00; (237-r$7,00;(238-r$7,00; (243-r$50,00;(-
249-r$12,00;251-r$9,50;(254-r$7,10;(255-r$11,00;(261-r$12,00;(-
270-r$ 24,00;(271-r$ 32,00;(275-r$ 60,00; (276-r$ 95,00; (0282-r$ 
33,00;(285-r$ 79,00;(286-r$ 68,00;(287-r$ 20,00. Empresa E MiraNda 
PiNHEiro EPP, cNPJ N° 00.609.492/0001-17, iTENS: (02-r$ 16,00;(04-
r$ 32,00;(07-r$ 6,50;(013-r$ 17,50;(015-r$ 55,00;(023-r$ 8,50;(033-
r$ 7,50;(042-r$ 1.750,00;(043-r$ 1.800,00;(045-r$ 10.500,00;(046-r$ 
180,00;(053-r$ 22,00;(055-r$ 18,50;(056-r$ 6,99;(068-r$ 8,99;(069-r$ 
9,89;(070-r$ 8,92;(073-r$ 8,99;(074-r$ 9,99; (075-r$ 11,50;(076-r$ 
14,99;(079-r$ 22,50;(082-r$ 32,50;(085-r$ 42,00;(087-r$ 48,50;(091-
r$ 69,00;(092-r$ 39,00;(101-r$ 4,60;(107-r$ 3,20;(108-r$ 2,50;(110-
r$ 1,80;(111-r$ 7,50;(112-r$ 6,40;(113-r$ 1,40;(114-r$ 3,00;(117-r$ 
3,10;(122-r$ 5,60;(123-r$ 11,20;(125-r$ 1,58;(126-r$ 1,58;(128-r$ 
0,70;(131-r$ 4,90;(145-r$ 21,00;(147-r$ 5,60;(150-r$ 17,50;(156-r$ 
1,40;(157-r$ 1,82;(158-r$ 9,45;(159-r$ 11,20;(160-r$ 3,50;(161-r$ 
14,70;(162-r$ 5,25;(163-r$ 3,50;(164-r$ 5,25;(165-r$ 34,65;(166-r$ 
27,65;(169-r$ 6,30;(171-r$ 4,20;(172-r$ 8,40;(173-r$ 1,40;(174-r$ 
0,70;(175-r$ 0,70;(176-r$ 0,70;(180-r$ 46,20;(181-r$ 20,30;(182-r$ 
4,55;(184-r$ 8,75;(187-r$ 5,60;(189-r$ 16,10;(197-r$ 17,50;(198-r$ 
21,00;(200-r$ 19,60;(205-r$ 7,00;(206-r$ 6,49;(0208-r$ 38,90;(0209-
r$ 130,00;(0210-r$ 180,00;(215-r$ 190,00;(218-r$ 20,00;(220-r$ 
19,99;(221-r$ 9,00;(222-r$ 8,10;(225-r$ 16,99;(228-r$ 8,99;(229-r$ 
1,99;(230-r$ 9,80;(232-r$ 19,90;(233-r$ 21,80;(234-r$ 21,80;(239-r$ 
9,99;(240-r$ 69,99;(241-r$ 28,70;(242-r$ 31,90;(244-r$ 29,90;(245-r$ 
12,00;(246-r$ 5,10;(247-r$ 18,90;(248-r$ 37,90;(252-r$ 12,99;(253-r$ 
13,99;(256-r$ 9,90;(258-r$ 20,40;(259-r$ 28,00;(260-r$ 29,99;(263-
r$ 32,90;(264-r$ 19,99;(267-r$ 44,90;(269-r$ 129,99;(272-r$ 
13,99;(273-r$ 49,99;(274-r$ 79,90;(277-r$ 101,00;(279-r$ 59,90;(280-
r$ 72,99;(281-r$ 21,90;(283-r$ 29,90;(284-r$ 109,00;(288-r$ 
17,90;(289-r$ 51,90;(290-r$ 69,00;(291-r$ 97,00;(292-r$ 99,00;(293-r$ 
120,00;(294-r$ 149,00;(295-r$ 165,00;(298-r$ 47,60;(300-r$ 84,00;(301-
r$ 99,00;(302-r$ 109,00;(0303-r$ 135,00;(304-r$ 150,00;(305-r$ 
159,00;(306-r$ 66,00;(307-r$ 60,00. Empresa J dE J araUJo MaciEl, 
cNPJ N° 10.527.964/0001-46, iTENS: (052-r$ 3,45; (118-r$ 0,91; (119-r$ 
0,99; (178-r$ 73,00. Empresa r. M. fUrTado, cNPJ N° 18.091.279/0001-
21, iTENS: (019-r$ 0,67;(021-r$ 1,19;(026-r$ 25,65;(051-r$ 40,13;(060-

r$ 11,88;(072-r$ 14,00;(081-r$ 88,94;(097-r$ 17,58;(102-r$ 3,39;(109-
r$ 1,09;(115-r$ 5,89;(120-r$ 28,41;(124-r$ 17,96;(129-r$ 1,58;(130-
r$ 1,81;(141-r$ 185,00;(144-r$ 34,98;(151-r$ 30,29;(186-r$ 12,49; 
(188-r$ 86,98;(262-r$ 19,99. Empresa SÃo BENEdiTo MaTEriaS dE 
coNSTrUÇÃo, coNSTrUTora E ElETroS, cNPJ N° 14.098.166/0001-05, 
iTENS: (012-r$ 5,00;(028-r$ 3,48;(029-r$ 5,40;(030-r$ 5,40;(031-r$ 
25,00;(047-r$ 3,33;(048-r$ 5,20;(049-r$ 9,50;(054-r$ 6,50;(057-r$ 
12,35;(061-r$ 4,75;(062-r$ 5,70;(063-r$ 7,60;(064-r$ 0,95;(066-r$ 
1,89;(083-r$ 345,00;(086-r$ 20,90;(088-r$ 38,00;(135-r$ 19,50;(140-r$ 
14,80;(152-r$ 45,70;(154-r$ 85,60;(155-r$ 145,40;(170-r$ 18,00;(185-
r$ 5,00;(193-r$ 147,50;(194-r$ 142,00; (196-r$ 94,00;(199-r$ 
99,00;(201-r$ 10,25;(202-r$ 3,05;(207-r$ 45,00;(214-r$ 885,00;(219-r$ 
35,15;(223-r$ 245,00;(231-r$ 5,50;(236-r$ 12,90;(250-r$ 7,85; (257-r$ 
17,90;(265-r$ 58,30;(266-r$ 55,00;(268-r$ 70,65;(297-r$ 198,70. Em-
presa SEBaSTiÃo Q. fErrEira, cNPJ N° 07.137.759/0001-60, iTENS: (009-
r$ 32,99;(020-r$ 0,13;(027-r$ 1,40;(032-r$ 17,80;(058-r$ 5,73;(059-r$ 
4,56;(065-r$ 0,60;(067-r$ 0,29;(071-r$ 16,79;(077-r$ 183,00;(078-r$ 
265,00;(084-r$ 61,00;(096-r$ 820,00;(098-r$ 25,50;(099-r$ 15,50;(121-
r$ 2,25;(127-r$ 1,60;(133-r$ 14,45;(134-r$ 5,53;(139-r$ 21,50;(142-r$ 
125,19;(148-r$ 21,50;(211-r$ 629,00;(212-r$ 849,00;(213-887,00(226-
r$ 114,00;(227-r$ 139,00;(278-r$ 427,00;(296-r$ 237,00;(299-r$ 89,50;

roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal
Protocolo: 868964

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPé aÇÚ
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 1º Termo aditivo ao contrato n° 202/2022. objeto do Termo: altera-
ção do prazo de vencimento para mais 123 (cento e vinte e três) dias, a contar 
da data de 10 de outubro de 2022 e termino em 10 de fevereiro de2023. data da 
assinatura: 10 de outubro de 2022. contratada: Praxis - construtora, obras e 
Serviços ltda, cNPJ nº 41.493.677/0001-96. contratante: Prefeitura Munici-
pal de igarapé-açu/Pa, cNPJ nº 05.149.117/0001-55.

Protocolo: 868966

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-012-PMi

a Prefeitura Municipal de itupiranga, através da Secretaria Municipal de 
infraestrutura e ordenamento Territorial, por intermédio da comissão Perma-
nente de licitação, designados pela Portaria no 259/2022-GP, TorNa PÚBli-
co, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação Pública na 
Modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo: MENor PrEÇo - critério de julgamen-
to: MENor Valor GloBal, forMa dE EXEcUÇÃo iNdirETa, Por MEio dE 
EMPrEiTada GloBal, cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE EN-
GENHaria Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE PaViMENTaÇÃo EM BlocoS 
SEXTaVadoS dE coNcrETo, TErraPlENaGEM, drENaGEM SUPErficial E 
SiNaliZaÇÃo EM ViaS UrBaNaS No MUNicÍPio dE iTUPiraNGa - Pará. 
abertura: 14/11/2022 às 08h00. o Edital estará disponível nos endereços 
eletrônicos: www.itupiranga.pa.gov.br, no Portal do GEoBraS - TcM/Pa - ci-
dadão - licitação - itupiranga - Prefeitura Municipal de itupiranga, bem como 
serão disponibilizados para cópia em cd-roM ou Pendrive (fornecidos pelo in-
teressado), por meio de pessoa autorizada pela empresa licitante interessada, 
de segunda a sexta-feira das 08h às 12h, na Sala da comissão de licitação, 
localizada no endereço: avenida 14 de Julho, no 12 - centro, itupiranga - Pa, 
ou ainda mediante requerimento da licitante, através do e-mail: dpt.licitap-
mi@gmail.com. itupiranga, 26 de outubro de 2022. thiago Gonçalves da 
Mota - Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 868967

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos 07/2022-PMJ abertura: 11/11/2022, às 09:00 hs. 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PaViMENTaÇÃo EM PiSo dE 
coNcrETo iNTErTraVado coM Bloco SEXTaVado, aSSENTaMENTo dE 
MEio fio E drENaGEM PlUVial SUPErficial Na rUa NoSSa SENHora da 
PENHa coNforME coNVENio 287/2022 coM a SEdoP - Pa
Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no Geo-obras 
TcM-Pa, Portal da Transparência www.jacunda.pa.gov.br, e no departamento 
de licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Jacundá.

itonir aparecido tavares
chefe do Poder Executivo Municipal

Protocolo: 868969
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

aViso toMada de PreÇo Nº 2/2022-00013 - tP
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
e construção civil, objetivando a reforma e ampliação da E.M.E.i.f. Mare-
chal cordeiro de farias, localizada à avenida castelo Branco nº280, Bairro S. 
francisco, no município de Mãe do rio - Pa. Em conformidade com o projeto 
básico, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e memorial des-
critivo. abertura: 17/11/2022. Às 09:00h. integra dos editais e informações 
disponíveis na PMMr, Sala da cPl sito no complexo administrativo, 998, Bair-
ro 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.

aViso de retiFicaÇÃo de toMada de PreÇo
objeto: o Sr. Joao Victor da Silva castro, designado pela portaria 01/2022-
Gab/pmmr, torna público, a todos os interessados a retificação da publicação 
de terça-feira, dia 25/10/2022. ano cXXXii, Na edição 35.162, na página 57 
da IOEPA, Imprensa Oficial do Estado do Para.
onde se-lê: abertura: 14/11/2022. Às 09:00h.
Leia-se: abertura: 16/11/2022. Às 09:00h.

Joao Victor da silva castro
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 868971
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de editaL de retiFicaÇões
a Prefeitura Municipal de Marabá comunica a retificação do edital de aber-
tura do concurso Público destinado ao preenchimento de vagas de cargos do 
quadro permanente da administração direta da Prefeitura. No anexo iii do 
Edital n° 02/2022-PMM (edital de abertura do concurso) fica alterado o perío-
do de anexação on-line de documentação da prova de títulos para período de 
25/10/2022 a 04/11/2022 até ás 23h59. informa que o Edital n° 04/2022-
PMM está publicado no site oficial do concurso, FADESP (portalfadesp.org,br). 
os demais itens, subitens e anexos do edital de abertura do concurso conti-
nuam inalterados. Marabá (Pa), 26 de outubro de 2022. sebastião Miranda 
Filho - Prefeito Municipal de Marabá.

Protocolo: 868972

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 079/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 27.120/2022-PMM, Tipo Menor Preço Por item. data da 
Sessão: 14/Nov/2022 - 14h00min (horário de Brasília). objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE BarracaS Para aTENdEr oS 
ProdUTorES daS fEiraS da aGricUlTUra faMiliar No MUNicÍPio dE 
MaraBá. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo 
Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 868974

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 066/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 24.374/2022-PMM, Tipo Menor Preço Por lote. data da 
Sessão: 11/Nov/2022 - 14h00min (horário de Brasília). objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE aGrEGadoS, Para aTENdEr a 
SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SE-
VoP -PMM. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo 
Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 868975

eXtrato do 7 aditiVo de VaLor a os 01/2020 
ao contrato n° 5900074692 entre a fccM e a empresa ValE, com acrésci-
mo de r$ 211.222,66 para o item de serviços, e r$ 279.850,00 passando o 
valor total de r$ 7.322.591,84 - Vanda régia américo Gomes.

Protocolo: 868976

eXtrato coNtrato N° 061/2022 
Processo Nº 5448/2022/PMM, PP - srP N° 001/2022/ceL/FccM 

registro de preço para Eventual aquisição de expediente e etc.., para atender 
as necessidades da fundação casa da cultura de marabá e suas extensões. 
Vencedora: r E rocHa coMEr. E SEr. lTda - EPP, cNPJ 07.984.683/0001-
08, perfazendo um valor total de r$ 104.121,48. ass: 25/10/2022 vigência 
31/12/2022, recurso fccM. Vanda régia américo Gomes- Presidente da 
Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 868977
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 27.250/2022-PMM  
Modalidade coNcorrÊNcia Nº 023/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global). data da Sessão: 28/Nov/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS 

SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo do NoVo cTa (cENTro dE TESTaGEM E acoN-
cElHaMENTo) Na aVENida VP-03, folHa 05, NUclEo NoVa MaraBá, MU-
NicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal/Mac. integra do Edital 
e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de 
Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, 
Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Ma-
rabá. Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 868978

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 2022/09.21.001-sesaU
Processo Nº 2022/04.18.001-sesaU/PMM. Tomada de Preço nº 001.2022.
PMM.SESaU. objeto: reforma do Hospital Municipal Maria do carmo Gomes 
no município de Mocajuba/Pa a. contratantes: Secretaria Municipal de Saúde 
e c. a. da Silva costa & cia ltda cNPJ/Mf n° 07.675.303/0001-53. Valor 
Total: r$ 1.232.883,10 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e 
oitenta e três reais e dez centavos). Vigência: 12 (doze)meses. fundamenta-
ção legal: 8.666/93. signatários: Wilson Moraes Nunes e Vania Ferreira 
da silva. data da assinatura: 22 de setembro de 2022.

Protocolo: 868980

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

eXtrato de coNtrato
toMada de PreÇos N° 2/2022-002-PMNi 

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
SErViÇoS dE TErraPlaNaGEM Para rEcUPEraÇÃo dE ESTradaS Vici-
NaiS. coNTraTo Nº: 20220784. coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE NoVa iPiXUNa. coNTraTada(o): coNSTrUTora E EMPrEENdiMENToS 
iNdiaNa lTda - EPP. Valor ToTal: r$ 3.099.425,10 (três milhões, noventa 
e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos). ViGÊNcia: 25 
de outubro de 2022 a 25 de abril de 2023. daTa da aSSiNaTUra: 25 de ou-
tubro de 2022. Nova ipixuna - Pa, 26 de outubro de 2022. FraNQUis-
sUeL GoMes reis - Pregoeiro. Portaria nº 052/2021 - GP.

Protocolo: 868982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUréM
eXtratos de terMos aditiVos 

esPécie: 1º termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência ao contra-
to nº 2021-1310-001 - cPl/PMo, vinculado ao Processo de inexigibilidade de 
licitação nº 014/2021 - cPl/PMo, Partes contratante: Prefeitura Municipal de 
ourém. contratada: ramon Martins Sociedade individual de advocacia, cNPJ 
41.759.601/0001-60. objeto do contrato: contratação de serviços advoca-
tícios (judicial/administrativo) para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Trabalho e assistência Social. objeto do Termo: Prorrogação do 
prazo de vigência do contrato nº 2021-1310-001. data da assinatura do Ter-
mo: 04/10/2022. Vigência do Termo: início: 14/10/2022 fiM: 14/10/2023.
esPécie: 2º termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência, referen-
te aos contratos nº 2021-1111-001; 2021-1111-02; 2021-1111-03; 2021-
1111-04-PMo, resultantes do Pregão Eletrônico nº 012/2021-PMo. objeto do 
Termo: Prorrogação do prazo de vigência dos serviços de transporte escolar, 
para atender a rede municipal e estadual de ensino no município de ourém. 
do Prazo de Vigência contratual: fica prorrogado por 12(doze)meses, o prazo 
estabelecido na cláusula décima Primeira do contrato, iniciando-se o mesmo 
em 14 de outubro de 2022 e término em 14 de outubro de 2023. contratan-
te: Prefeitura Municipal de ourém, Empresas contratadas: loedson Nasci-
mento de Sousa - Epp cNPJ: 14.066.118/0001-27; Transporte rodo-Norte 
ltda - Epp cNPJ: 23.829.190/0001-50; Edinaldo J. de S. amaral Eireli - Me 
cNPJ: 27.946.653/0001-14; furtado Souza Empreendimentos Eireli cNPJ 
nº 35.829.669/0001-75. data da assinatura do Termo aditivo: 25/10/2022. 
Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
reGistro PreÇo Nº 2022/007, vinculada ao Pe nº 007/2022-PMo
-srP. objeto: registro de preços, para eventual aquisição de materiais de 
higiene e limpeza para atendimento das necessidades da Prefeitura Muni-
cipal, Secretarias e fundos de ourém/Pa. Vencedores: Bom Bons e descar-
taveis Eireli, cnpj nº 01.580.769/0001-99 - Vencedora do item: 42(3,40);  
amda Security importadora ltda, cnpj nº 14.793.395/0001-31 - Vencedo-
ra do item: 81(12,07); Ponto da Saude Produtos Hospitalares,Equipamen-
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tos e Material de limpeza Eireli, cnpj nº 17.557.433/0001-45 - Vencedora 
dos itens: 03(16,27); 06(16,00); 07(3,00); 08(1,50); 09(7,35); 15(2,50); 
16(38,00); 19(1,80); 23(2,50); 25(3,50); 29(29,00); 31(0,50); 32(0,55); 
33(0,58); 34(1,30); 36(3,48); 39(1,86); 40(1,10); 41(2,10); 43(1,60); 
44(1,10); 45(1,40); 46(76,00); 47(29,00); 49(1,80); 50(1,26); 52(1,25); 
55(3,00); 58(39,00); 66(1,10); 67(5,00); 70(66,00); 71(1,70); 72(45,40); 
74(6,00); 76(6,20); 79(8,20); 80(14,00); 82(14,00); 84(10,00); 87(6,00); 
88(4,50); 89(5,08); 91(5,82); 92(11,40); Papel e cia Produtos de Papela-
rias Eireli, cnpj Nº 19.518.277/0001-39 - Vencedoras dos itens: 48(1,79); 
51(1,49); 73(8,75); distribuidora de Material Esportivo carvalho Eireli, cnpj nº 
40.840.601/0001-27 - Vencedora dos itens: 01(16,49); 02(23,40); 04(60,00); 
05(39,00); 10(6,34); 11(16,89); 12(94,80); 13(20,90); 14(40,00); 18(96,00); 
20(18,90); 21(134,90); 22(329,00); 24(5,80); 26(67,80); 27(68,90); 
28(114,90); 35(72,00); 37(4,90); 38(9,90); 53(27,90); 54(1,30); 56(36,90); 
57(28,40); 59(84,00); 60(89,00); 61(169,00); 64(7,20); 65(9,50); 68(84,00); 
69(3,00); 75(25,99); 77(22,80); 78(8,10); 83(13,00); 85(13,00); 86(13,00); 
90(6,99); liz Para comercio e Servicos ltda, cnpj nº 41.081.966/0001-88 - 
Vencedora do item: 17(90,00); container comercio E Servicos ltda, cnpj 
nº 41.243.002/0001-99 - Vencedora dos itens: 62(2,00); 63(2,00); Sena 
comercio de Produtos Para a Saude ltda, cnpj nº 42.038.727/0001-08 - Ven-
cedora dos itens: 30(0,97). celebrada Entre as partes em 27/09/2022. Fran-
cisco roberto Uchoa cruz - Prefeito de ourém.

Protocolo: 868984

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo P.e-srP N° 026/2022
o Prefeito municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP N° 026/2022.
oBJETo: registro de preço para futura e eventual contratação de empre-
sas para o fornecimento de madeiras necessárias para manutenção de bens 
imóveis da Prefeitura Municipal de Pacajá, fundos Municipais e secretarias 
Vinculadas.
eMPresas VeNcedoras:
01-J. aMoriM doS SaNToS EirEli - 
cNPJ: 20.928.510/0001-30.
Subtotal adjudicado: r$ 687.696,00 (seiscentos e oitenta e sete mil seiscen-
tos e noventa e seis reais)
02-coNSTrUTora PorTo coMErcio E SErVico EirEli - 
cNPJ: 27.462.948/0001-15.
Subtotal adjudicado: r$ 1.156.320,00(um milhão cento e cinquenta e seis mil 
trezentos e vinte reais)
03- E. da SilVa dE oliVEira coMErcio dE MadEiraS - 
cNPJ: 38.037.890/0001-89.
Subtotal adjudicado: r$ 1.203.400,00(um milhão duzentos e três mil e qua-
trocentos reais).

Pacajá/Pa, 24 de outubro de 2022.
aNdré rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPa l
Protocolo: 868990

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preço Nº TP 013/2022-
fME. Tipo: menor preço global. objeto: contratação de empresa especializada 
para execução de serviços de engenharia obras de construção da EMEf Pedro 
Tozetti a 12 km do município de Pacajá/PA, conforme especificações apre-
sentadas nos anexos e Projetos Básico/Executivo. abertura: dia 16/11/2022, 
às 08h00Min, na sede da Secretaria Municipal de Educação - localizada na 
av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor 
de licitação. consultas: o inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos pelo site do portal da transparência do município https://pacaja.
pa.gov.br e pelo mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://geoobras.tcm.pa.gov.
br. Pacajá/Pa, 27 de setembro de 2022. Mark Jonny santos silva, secre-
tário Municipal de educação.

Protocolo: 868991

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preço Nº TP 012/2022-
fMaS. Tipo: menor preço global. objeto: contratação de empresa especiali-
zada para manutenção predial das unidades da Secretaria Municipal de assis-
tência Social - SEMaS, SErViÇoS dE MÃo dE oBraS do município de Pacajá/
PA, conforme especificações apresentadas nos anexos e Projetos Básico/Exe-
cutivo. abertura: dia 14/11/2022, às 08h00Min, na sede da Secretaria Municipal 
de Educação - localizada na av. João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Ho-
rizonte, na Sala do Setor de licitação. consultas: o inteiro teor do Edital e seus 
anexos poderão ser adquiridos pelo site do portal da transparência do município 
https://pacaja.pa.gov.br e pelo mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://geoobras.
tcm.pa.gov.br. Pacajá/Pa, 27 de setembro de 2022. Marta resende soares, 
secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 868992

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de eXtrato de coNtrato: 20220481
oriGeM: PreGÃo Nº Pe srP 012/2022

coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada.: d P aGUiar EirEli cNPJ: 33.834.782/0001-13
oBJETo: aquisição de medicamentos, para atender as demandas do fundo 
Municipal de Saúde de Pacajá-Pa
Valor ToTal: r$ 225.515,00 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quinze reais)
ProGraMa de traBaLHo: Exercício 2022 Atividade: 2.071, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48.
ViGÊNcia 25/10/2022 a 31/12/2022.

cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira
Protocolo: 868993

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 025/2022.

o Prefeito municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, 
torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 025/2022.
oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de cimento, destinado ao atendimento de demandas da Prefei-
tura Municipal de Pacajá, fundos Municipais e secretarias vinculadas.
eMPresa VeNcedora:
01- N. S. GUSMao JUNior EirEli- 12.913.674/0001-66 Subtotal adjudica-
do: r$ 2.876.500,000 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil e qui-
nhentos reais).

Pacajá/Pa, 21 de outubro de 2022.
aNdré rios de reZeNde-PreFeito MUNiciPaL

Protocolo: 868987

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00071 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviços continuados de 
mão de obra de carpinteiro, pedreiro, pintor, soldador, eletricista, encanador, 
apontador e auxiliar/servente de obras, objetivando atender os serviços es-
senciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de infraestrutura- SEMiN-
fra. data de abertura: 10/11/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá 
ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, 
sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 27/10/2022. Luciana Brito 
Vieira - Pregoeira. Portaria n° 04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00077 

objeto: aquisição de veículo automotor para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de desenvolvimento Social - Programa criança feliz / Pri-
meira infância no SUaS. data de abertura: 11/11/2022 as 09:00 hs. a retira-
da do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompras-
publicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, 
na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 27/10/2022. 
Luciana Brito Vieira - Pregoeira. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 868995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 004/2022PMdP

o Município de Pau d’arco, através setor de Licitação da PreFeitUra 
MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa, torna público que às 09:00 horas do 
dia 14 de NoVEMBro de 2022, fará realizar licitação na modalidade ToMada 
dE PrEÇoS, tipo menor preço Global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada EM PaViMENTaÇÃo aSfálTica (cBUQ) NoS loGradoUroS: 
rUa aNTÔNio JoSÉ dE Sá, rUa dr. PEdro PaUlo BarcaUÍ, rUa JoSÉ 
PErEira dE aBrEU, rUa MaNoEl PErEira da SilVa E rUa ValdiViNo PE-
rEira dE oliVEira PiNTo - MUNicÍPio dE PaU d’arco-Pa, EM aTENdi-
MENTo ao coNVÊNio dE rEPaSSE Nº 896145/2019-Mdr/caiXa, EM coN-
forMidadE coM aS ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS coNTida NoS aNEXoS 
do EdiTal. de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
no prédio da PrEfEiTUra MUNiciPal dE PaU d’arco-Pa. o procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com 
as alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados Portal da Prefeitura na Url ht-
tps://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 26 de outubro de 2022.
cLeitoN HerMiNio dos saNtos
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 868998
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220225 

origem: carona 004/2022 contratante: Prefeitura Municipal de Placas cnpj 
01.611.858/0001-55contratada (o) : S. Vieira comercio e Serviços eireli - epp 
cnpj 19.140.528/0001-94,objeto: adesão a ata de registro de Preço do Pre-
gão eletrônico nº016/2021 Possuindo como Órgão Gerenciador a Prefeitura 
Municipal de Jacareacanga de registro de Preço Para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção 
Preventiva e corretiva e Maquinas Pesadas, assistências de Socorro Mecânico, 
na frota Municipal da Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa com intuito 
de realizar contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
de Manutenção Preventiva e corretiva dos Veículos e Maquinas Pesadas na 
frota da Prefeitura Municipal de Placas e Sec. Municipais Vinculadas a PMP. 
Valor Total r$478.464,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e quatro reais). Vigência: 26 de outubro de 2022 extinguindo-se em 
31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 26 de outubro de 2022. Leila 
raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

resULtados de JULGaMeNto 
toMada de PreÇos Nº 009/2022

a comissão Permanente de Licitação do Município de Placas - Pará, Torna 
Público o resultado de Julgamento da documentação de Proposta de Preço da 
Tomada de Preço nº 009/2022, nos Termos do art.48, §3º da lei 8.666/93, 
objetivando a construção da casa de conselho no Município de Placas/Pa. 
após Submetidos às conferencias do Setor de engenharia e da comissão 
de Licitação do Município, Foi Classificada a Proposta da empresa Sollos 
construtora ltda cnpj 01.733.027/0001-56declara a empresa Vencedo-
ra do certame. os autos do Processo licitatório encontram-se com Vista 
franqueada aos interessados, a Partir da data desta Publicação, nos dias 
Úteis no Horário de expediente. cleidiane da silva Mota - Presidente 
da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 868999

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220224 

origem: carona 003/2022 contratante: fundo de Manut.E desenv. do Ensi-
no da Educ.Básica cnpj 28.558.407/0001-58 contratado: S. Vieira comercio e 
Serviços Eireli - Epp cnpj 19.140.528/0001-94 cnpj 33.389.117/0001-68,ob-
jeto: adesão a ata de registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 016/2021 
Possuindo como Órgão Gerenciador a Prefeitura Municipal de Jacareacanga 
de registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa Es-
pecializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva 
e Maquinas Pesadas, assistências de Socorro Mecânico, na frota Municipal da 
Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa com intuito de realizar contratação de 
Empresa Especializada Na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
corretiva dos Veículos E Maquinas Pesadas na frota da Prefeitura Municipal de 
Placas e Sec. Municipais Vinculadas a PMP. Valor Total r$ 131.700,00 (cento e 
trinta e um mil, setecentos reais). Vigência: 26 de outubro  de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022;  data da assinatura: 26 de outubro de 2022. 
ana Patricia Galucio de sousa - secretaria de educação.

Protocolo: 869000

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aViso de sUsPeNÇÃo. 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Primavera, comunica a 
suspensão do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-0016, relativo à aquisição de 
Equipamentos e Materiais Permanentes Para atenção Especializada em Saúde, 
destinados a atender as necessidades do Novo centro de Saúde de Primavera/Pa 
cNES: 2676966, que aconteceria no dia 27/10/2022, às 09h00, tendo em vista 
necessidade de alteração do termo de referência. informando que será republi-
cado um novo aviso de licitação, nos termos do §4º do art. 21 da lei 8.666/93. 
Bianca caroline costa Lobato - Pregoeira Municipal PMP/Pa.

Protocolo: 869002

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público que 
realizará licitação, na modalidade ToMada dE PrEÇoS N 2/2022-00008, do 
tipo menor preço Global, sob a forma de regime de empreitada por preço uni-
tário. objeto: contratação de serviço para conclusão da obra de construção de 
03 quadras Esportivas, Escolares cobertas, com Vestuários em conformidade 

com o termo de compromisso nº 206609/2013 no Município de Santa Maria 
do Pará. a sessão pública terá início no dia11/11/2022 as 09:00h na sala da 
comissão Permanente de licitação: Praça Matriz, sito: av. Santa Maria, nº 01 
- centro - Santa Maria do Pará. o edital poderá ser consultado através do site 
https://santamaria.pa.gov.br/, https://www.tcm.pa.gov.br/ e Setor de licita-
ções: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cpls-
ntm@gmail.com.  carlos cleberson Ferreira da silva - Presidente cPL.

resULtado de JULGaMeNto
toMada de PreÇo. Nº 2/2022-00006 

ProcediMeNto adM N° 059/2022-PMsMP 
o Presidente da comissão de Licitação do Município de santa Maria 
do Pará/Pa, torna público que, após análise das intenções de interposições 
de razões recursais apresentadas pela empresa inovar construçoes E Ser-
viços de Edifícios Eireli - cNPJ: 32.967.822/0001-32, durante a sessão da 
Tomada de Preços,decidiu em manter o ato administrativo que iNaBiliToU a 
mesma, em face da não apresentação do memorial ou outra peça equivalen-
te contendo as razões recursais, bem como a inobservância ao instrumento 
convocatório. Diante do exposto, fica designada a sessão de abertura dos 
envelopes contendo as propostas para o dia 31 de outubro de 2022 as 14:00 
horas, na sala da comissão de licitação do Município de Santa Maria do Pará/
Pa. informamos, ainda, que o inteiro teor da decisão do recurso administrati-
vo, encontra - se disponível na sala de reunião da comissão de licitação, sito 
à av. Santa Maria, nº 01 - centro - santa Maria do Pará carlos cleberson 
Ferreira da silva. Presidente da comissão de Licitação.

eXtrato de terMo aditiVo 
espécie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20210377.  contratante: fundo 
Municipal de Saude de Santa Maria do Pará/Pa, cnpjº11.481.192/0001-11. 
contratado: r P S de oliveira Eireli, cnpj 41.288.529/0001-30. objeto: aqui-
sição De Equipamentos De Informatica para informatização E Qualificação 
dos dados, conforme Portaria Nº 3.474 de 27 de dezembro de 2020, obje-
tivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de saúde de Santa 
Maria do Pará/Pa. o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato até 30 de abril de 2022, nos termo do art. 57,inciso 
i, da lei federal nº 8.666/93.Vigência: 30/12/2021 a 30/04/2022. data de 
assinatura: 30/12/2021.

Protocolo: 869003

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaréM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

aViso de rePetiÇÃo de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos nº 001/2022 -sMt

secretaria Municipal de Mobilidade e trânsito-sMt, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar a sessão pública da ToMada 
dE PrEÇo nº 001/2022, tendo como objeto a contratação de empresa es-
pecializada para construção de faixas elevadas de travessia de pedestres na 
cidade de Santarém. abertura: 11/11/2022 às 9:30, na sala de reunião da 
sede administrativa da SMT, sito a av. Sergio Henn, nº 635, aeroporto Velho, 
Santarém - Pa, conforme edital e documentos disponibilizados no sitio: www.
santarem.pa.gov.br.

Santarém, 27 de outubro de 2022.
roberto césar Lavor dos santos

Presidente da cPl
Protocolo: 869007

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaréM
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 040/2022-seMsa 
objeto: registro de preço contratação de pessoa jurídica para a prestação 
de serviços continuados de alimentação, visando a estocagem, preparação 
e distribuição de refeições destinadas a pacientes, acompanhantes e funcio-
nários autorizados de acordo com a resolução vigente, visando atender o 
Hospital Municipal de Santarém e a Unidade de Pronto atendimento 24 Horas. 
Edital: 28/10/2022 das 08h às 14h. No endereço eletrônico: www.portalde-
compraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das 
propostas: 28/10/2022 a partir das 9h30min no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 11/11/2022 às 9h30min no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Jerry José cardoso de sousa 
- Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 869008

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro de 
PreÇos Nº 9/2022-2103001-Pe-srP-PMsat/FMs

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 2405001/2022 - 
Pe-srP-PMsat/FMs.
constitui objeto deste Termo aditivo a alteração do valor contratual em de-
corrência de acréscimo de quantitativo em até 25% (vinte e cinco por cento), 
ficando o valor de R$ 49.464,95 (quarenta e nove mil e quatrocentos e ses-
senta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme prevê o art. 65, § 
1° da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, mantendo-se inalteradas as 
demais cláusulas contratuais.

Protocolo: 869009
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

 PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0009
torna-se público que o Município de são Miguel do Guamá, através da 
Secretaria Municipal de Educação, realizará licitação, na modalidade coN-
corrÊNcia nº 3/2022-0009, do tipo menor preço global, sob a forma de 
regime de EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal, para coNTraTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS Para a coNSTrUÇÃo da EScola MUNiciPal dE ENSiNo iNfaNTil 
E fUNdaMENTal BarÃo do rio BraNco, localiZada Na coMUNidadE 
BEla ViSTa Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa. 
a sessão pública será em 29/11/2022 às 09:00 horas, na sede da Prefeitura 
Municipal, localizada na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos 
disponível: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal Geo-obras/Pa, 
Email cPl: cpl.smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo 
Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 869010

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-073FMs

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 08 de novembro de 2022, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
9/2022-073fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo aQUiSiÇÃo dE acESSÓrioS 
dE ProTEÇÃo Para TaBlET SaMSUNG TaB aT liTE 8,7``, PErTENcENTES a 
SEcrETaria dE SaÚdE dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legis-
lação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.por-
taldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na 
rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs 
e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 26 de 
outubro de 2022. NadieLLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 869011

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

 PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUrUÍ
  aViso de editaL de LicitaÇÃo

  PreGÃo eLetroNico srP Nº 8/2022-062
abertura dia 10/11/2022, às 09:00 horas, no Portal compras Publicas, 
tipo Menor Preço global, objeto registro de preços para eventual contratação 
de serviços de locação, instalação e suporte técnico de solução de videomo-
nitoramento, com disponibilização de todos os materiais para a execução do 
serviço, incluindo mão de obra, para atender as necessidades de todas as 
secretarias municipais de Tucuruí-Pa

Tucuruí/Pa,27/10/2022.
FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro

Protocolo: 868726

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZaré
aViso de PreGÃo eLetrÔNico

o Município de Vigia de Nazaré, por intermédio da comissão de licitação, 
torna público que às  10:00 horas do dia 10 de novembro de 2022, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2022-021 -SrP - PE 
- PMVN, tipo menor preço por item, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE MEdiaNTE a 
locaÇÃo dE VEÍcUloS TiPo ÔNiBUS E VaN EM caráTEr EVENTUal, Por 
QUilÔMETro rodado, iNclUiNdo SEGUro ToTal coNTra acidENTES, 
coMBUSTÍVEl, MaNUTENÇÃo E MÃo-dE-oBra ESPEcialiZada (MoToriSTa) 
a fiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE TraBa-
lHo E aSSiSTÊNcia Social E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViGia dE NaZarÉ 
E SEcrETariaS ViNcUladaS. o edital estará disponível no site portaldecom-
praspublicas.com.br, e-mail vigia.pa.gov.com.br e Mural de licitações do TcM-Pa. 
Pregoeiro - Paulo Henrique do N. Pinheiro.

Protocolo: 869014

..

ParticULares
.

FaZ. tiJUco, reGiNa céLia dUraNte raMia 
cPF: 683.096.942-53 

Torna público que requereu a SEMaS/Pa renovação da lar sob n° 007/2018 
para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 869015

reFLorestadora MarBorGes Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - São 
Miguel do Guamá, a lar nº010/2022 para cultura de ciclo longo - dendê da 
fazenda diamantina iV.

Protocolo: 869016

FaZeNda saNta cLara  
aParecido ViLeLa de QUeiroZ JUNior

cPF: 037.805.141-50 
localizado na Estrada da ccM, Vicinal Monte alegre, Zona rural, torna público 
que está requerendo junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a licença de ativi-
dade rural para a atividade de criação de Bovinos e cultura de ciclo curto.

Protocolo: 869017

o sr. edeNiLsoN treVisÃo 
Produtor rural inscrito no cPF Nº 722.044.512-15

Proprietário do imóvel rural denominado lotes nº 34, 35 e 36 da Gleba 75 - 
fazenda água Preta, torna público que protocolou junto à Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Uruará/Pa a solicitação de licença ambiental rural para 
a atividade de pecuária e autorização de limpeza de Pastagem, protocolado 
sob Processo nº 557/2022-5.

Protocolo: 869018

.

.

eMPresariaL
.

a empresa caraJas coMércio e iNcorPoraÇÃo Ltda 
inscrita no cNPJ 07.008.973/0002-05 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de San-
ta isabel do Pará a licença instalação Nº 009/2022 para atividade de “Ex-
plotação e envase de água mineral” localizada na rodovia Br 316, Km 32, 
S/N, Bairro Sítio N.S do Perpétuo Socorro, Santa isabel do Pará. Processo Nº 
163/2022.

Protocolo: 869019

FLUMiNeNse traNsPortador, reVeNdedor, 
retaLHista Ltda - trr FLUMiNeNse 

cNPJ nº 04.874.416/0001-90 
Situado à Estrada do icuí Guajará, S/N, icuí, ananindeua/Pa, informa que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua, licença 
ambiental de operação nº l014722, para a atividade de Terminal revendedor 
retalhista - Trr.

Protocolo: 869020

editaL de coMUNicaÇÃo
Hidro Forte adMiNistraÇÃo e oPeraÇÃo Ltda 

cNPJ 04.911.091/0037-89 
Sediada na rua lírios, Nº-7, Qd 05, Novo repartimento-Pa, torna público 
que obteve junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente de Novo repar-
timento-Pa, a emissão das licenças Prévia, de instalação e operação, para 
o empreendimento Sistema de abastecimento de água (validade 16/09/24) 
e as licenças Prévia, de instalação para Esgotamento Sanitário (validade 
16/09/23) de Novo repartimento. o empreendimento se enquadra na reso-
lução coNaMa nº 237/97 e n° 01/86.

Protocolo: 869021

a cLaro s.a. 
inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 

Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Ulianópolis - SEMMa, a licença de operação, para a atividade de Torre de 
Telefonia Móvel (PaUlN01) localizada na av. Presidente Getúlio Vargas Nº 
1367, Bairro: caminho das arvores, Ulianópolis/Pa, através do Processo nº 
257/2022/SEMMa.

Protocolo: 869023

FaZeNda VaLe do Kaité 
Propriedade de MariNHo aNtoNio raBeLo 

cPF nº 193.773.711-04 
localizada no município de cUMarU do NorTE / Pará, vem por meio deste 
veículo de comunicação tornar pública o pedido de licENÇa dE aTiVida-
dE rUral - lar para atividade de Bovinocultura, através do protocolo nº 
0162/2022, juntamente à Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo 
(SEMMaT) do município de cumaru do Norte.

Protocolo: 869029

cs coMércio de coMBUstiVeis Ltda 
cNPJ 42.583.311/0001-70 

Torna público que através do protocolo n°2022/1490 requereu a SEMMa/
MariTUBa, a renovação da lo n° 0149/2021 para a atividade de comercio 
varejista de combustíveis para veículos automotores , localizada na rodovia 
Br 316, KM 10,N°948, Marituba/Pa.

Protocolo: 869030



92  diário oficial Nº 35.166 Quinta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2022

coNVicoN - coNteiNeres de ViLa do coNde s/a 
cNPJ: 06.013.760/0001-10 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a licENÇa dE iNSTalaÇÃo n° 
3300/2022 e aUToriZaÇÃo Para SUPrESSÃo VEGETal n° 5084/2022 para 
obra de construção do pátio “d”, para atividade de terminal logístico de cargas 
gerais e perigosas, através do processo n° 2022/32863.

Protocolo: 869032

resULtado de LicitaÇÃo deserta
Processo LicitatÓrio N°34/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL Nº15/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá torna público que, conforme relatório da 
cPl/PPE/cMM, foi considerado deserto o Processo licitatório Nº34/2022-
cMM, referente ao Pregão Presencial Nº15/2022-cPl/PPE/cMM, por não acu-
direm interessados ao certame em tela.

Marabá/Pa, 27 de outubro de 2022.
Pedro corrÊa LiMa

Presidente cMM
Protocolo: 869033

  
cerÂMica tacaJos Ltda

cNPJ: 07.685.544/0001-83
loc. na rod. Pa 140, km 27 altura do Km 07, S/N, Zona rural de Santa isabel 
do Pará, torna público a licença de operação Nº 096/2022, com validade até 
21/09/2025, conforme Processo Nº 096/2022, para atividade de fabricação 
de artefatos de cerâmica e Barro cozido para uso na construção, Exceto 
azulejos e Pisos.

Protocolo: 869034

Barra do ParÁ - traNsPortes e serViÇos MarÍtiMos Ltda
reNoVaÇÃo de LiceNÇa oPeracioNaL

“Base oPeracioNaL - arroZaL, BarcareNa/Pa”
Barra do Pará - TraNSPorTES E SErViÇoS MarÍTiMoS lTda, cNPJ No 
01.834.520/0001-62, torna público a concessão da renovação da licença 
ambiental de operacional no 312/2022, em 11/10/2022, com validade até 
19/10/2023, concedida pela Secretaria Municipal de Meio ambiente e de-
senvolvimento Econômico de Barcarena - SEMadE, para a atividade principal 
de “Navegação de apoio Portuário/infraestrutura de alojamento” enquadrada 
com Porte a, Potencial Poluidor ii, e atividades secundárias de “Trapiche, an-
coradouro, Marina de Uso Próprio e rampa de acesso em instalações portu-
árias de pequeno porte”, para a Base operacional arrozal em Barcarena/Pa, 
conforme pareceres técnicos nº 450/2022 e jurídico nº 362/2022.

Belém, Pará, em 27 de outubro de 2022
JorGe LUiZ BarBeito da costa Ferreira

Superintendente - Barra do Pará
Protocolo: 869036

José Vieira FiLHo 
cPF: 816.733.881-91 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Vida Nova, localizada 
na rodovia Br 163, KM 1085, Md, sentido cuiabá-Santarém, adT 40 KM na 
Vicinal celeste, município de altamira - Pa, torna público que rEQUErEU junto 
a SEMMa/PMa, a licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação 
de Bovinos conforme protocolo 1609/2022, processo 090/2022.

Protocolo: 869037

Boaretto Materiais de coNstrUÇÃo eireLi 
cNPJ 29.869.341/0001-80 

Torna público que recebeu da SEMaSa/Breu Branco-Pa, a licença de opera-
ção nº 0140/2022, com validade até 19/10/2026, para a atividade comercio 
varejista de ferragens e materiais de construção, localizada na av. Muniz lo-
pes s/n, Bairro Santa catarina, Breu Branco-Pa.

Protocolo: 869038

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - Ensino 
Médio na Modalidade Educação de Jovens e adultos a distância, código do 
iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida 
escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2022:
abraao Guedes Machado; adalberto fagundes de Sousa; ademilson almeida 
araujo; adilson da Silva Santos; adriana cristina Wieczorek; adriana Nasci-
mento dos Santos Pereira; adriano rodrigues da Silva; adriele de oliveira 
Pereira; adrielle Santana de lima; agata rafaelle Poloni de Souza; agatha 
chagas felix; airton cesar ribeiro; alberto Silva de oliveira; alcimar ribeiro 
Bernardo; alecsandra Santos Nascimento; aline aparecida almeida da Silva; 
aline ieda da Silva Said; aline Moreira de Souza; amanda albuquerque Men-
des; amanda Brenda Matos; amanda Brito da Silva; amanda Santos carnei-
ro; amilton Paulino; ana alice Santos da Silva; ana caroline Batista; ana Elsa 
da Silva; ana leticia Satiro de Souza; ana Maria cardoso de Moraes rodri-
gues; ana Maria Souza Garcia; andrea andrade de Jesus; antonio Marcos 
Messias ; ariana cristina de Moura; arnaldo ferreira de andrade; aroldo cesar 
de Paula Machado Junior; artur Jose Vital de assis; avani Maciel de oliveira; 
Barbara Santos costa; Beatriz cristina Moraes de araujo; Bernardo de Souza 
de Mattos; Bianca da Silva Pereira alves; Bruna amorim Soares; Bruno freitas 
cunha; Bruno Henrique de franca; Bruno rosa; caio lourenco Brandao; ca-
rina da Silva; carla rosane Pereira Borges; carlos daniel lopes de oliveira; 
carolina coitinho Panizzi; clederson Jose aleluia Nascimento; cleide Morgana 
Klaumann; cleiton Bueno de oliveira; clemente Barbosa da Silva; cristiane 
da Costa Nazareth Blas; Daiton Denis Gomes; Damila Victorino Porfirio; Da-
niel da Silva Bilro; daniel ferreira de oliveira; danieli aparecida da Silva; dara 
cristina de oliveira Silva; davi ferreira da Silva; davi lucas de araujo; david 
luiz dos reis; david Vieira da Silva; debora ribeiro Bento; decio d’agostinho 
Junior; denis Molon reis; denivaldo Bezerra alves; dinailde Barbosa ribeiro; 
diogo de Souza lopes ; Ederson Barbosa dos Santos; Edmar Pereira dias; 
Edna cano duraes; Edna Vieira lopes; Edson Peixer; Efraim Gomes Pereira; 

Elaine lopes da rocha; Eliane de fatima ferreira; Elias Silva de oliveira; Eliel 
Maria de Jesus Souza; Elisangela Maria florencio rosendo; Eliton Moreira 
Mendes; Eloneda Mota do Espirito Santo; Emanoel de Souza Martins; Emer-
son roberto lima dos Santos; Enarel de oliveira aciole; Enoque Pereira Nas-
cimento; Erick freitas cruz; Erik Mayson franco da Silva; Evellyn Karoliny 
Barros de Jesus; Ewerton Willians Silva de Souza; fabiane Sousa limas; fabio 
donizetti de Sa; fernando Touta de Melo; filipe de almeida Germano; filyppe 
Baracat franqueira fagundes; flavia de Paula rodrigues da Silva; flavio alves 
dos Santos; flavio Silva Teles; francisca Jaiane Girao Mesquita; francisco al-
tino Nunes; Gabriel Galdina de Souza Paixao; Gabriel Maximiano da Silva; 
Gabriel Santos Bento de Souza; Gabrielly Silveira ferreira; Geostri Tavares 
dos Santos; Geralda de Jesus Santos; Gersonita Gomes da Silva; Getulio 
Wagner Magalhaes Barcelos; Gideon ferreira do Nascimento; Gilmar Paes; 
Gilvan aparecido Vieira de Souza; Gislaine Santos Severino Nunes; Glaudston 
Gustavo rigoni Souza da Silva; Guilherme Portilio dias; Guilherme ribeiro dos 
Santos; Guilherme Trentin dias da Silva; Gustavo da rosa Bastian; Gustavo 
Nunes de oliveira; Heber Jonnatan oliveira da Silva; Heliegis coutinho fagot-
te; Hiago rodrigues Holander; idalecio assis da costa; ingrid de oliveira Pau-
la; isac Evaristo da Silva; iuri Sousa costa; ivan candido da Silva; iza Maria-
na araujo loterio; Jaciara alves de Maia; Jacksonilda Matias de albuquerque 
Goncalves; Jamaica Moreira leal; Jean Klemerson dos Santos lima; Jeferson 
duraes; Jessica Jamille alves cardoso; Jessica Silva Gomes de Souza; Jesus 
Cristian Gomes Pires; Jheniffer Conceicao dos Santos; Joao Batista Ferreira 
Silva; Joao Juarez de Siqueira; Joao Pedro Teles Melo; Joelton Pereira Vicente; 
Johnn Jaime de oliveira; Johny Silva Silveira; Jonathan Pessanha rosa Gon-
calves; Jorge lucas Souza da Paixao; Jose aldeia Brambilla; Jose antonio 
Goes fuentes; Jose carlos da Silva; Joyce cristina fernandes de Moraes; 
Joyce francisca dos Santos ceno; Julia roxane flores Teixeira; Juliana alva-
res; Juliana costa Simao; Juliano aparecido Martins; Juliano Paiano; Juliene 
Salles de oliveira; Julieverson ferrerira cordeiro; Juscelino rodrigues Silva; 
Kaique Sodre andrade; Karen Verena lucas Batista; Karina Graziela de olivei-
ra dos Santos; Karina luiza da costa oliveira; Karine Villas Boas dos Santos; 
Keithy lorraine abranches Silva; Kelly cristina de Paula; Kelvin Gastring die-
sel; Kethelen ribeiro da Silva; laenia renata Barbosa do Nascimento; larissa 
de aguilar Paternoster; leandro antonio campos; leandro lima de oliveira; 
leandro Porto Torma; leandro Santos dias; leiliane oliveira da Silva; leonar-
do Simplicio Viana; lia regina Bueno Monteiro; lidia alves cardoso; lidiane 
aparecida Eligeth Vilalba Barbosa; livia da Silva Napar; lucas alexandre Pan-
daggi ferrari; lucas damascena reis; lucca felippe Mafra Gomes; luciano 
alves; luis fabiano Vargas Borges; luis felipe de oliveira Monteiro; luis Ma-
chado Marques da Silva; luisa rodrigues dos Santos; luiz Paulo Teodoro; 
Maciel Souza dos Santos; Maelson Medeiros da Silva; Maicom dias arruda; 
Manoel Miranda da Silva; Marcelle Silva de oliveira; Marcelo de almeida Sou-
sa; Marcelo Marcio Spinosa; Marcia Pereira de Souza; Marco antonio Santos 
de assis; Maria aparecida roza; Maria Geane cassimiro ramos; Maria ivania 
Schafer de Siqueira; Maria luiza Monteiro Marquez; Maria Paloma ramos de 
abreu; Mariana Gonçalves lopes; Marilia Gabriela carnicelli lopes; Marlene 
rocha Torati; Marlet Maria da Silva Mendes; Marllon Miranda de Jesus azeve-
do; Mateus Eduardo Garbin; Mauricelio de Sousa duarte; Maurilio Targino da 
cruz Junior; Mirian aparecida Moreira Gomes Pacheco; Moacir Wellington 
lima da costa; Monica Nasare de Souza; Monique ferreira de almeida; Murilo 
Moreno Benevides Sales; Murilo Queiroz Batista; Nadia caroline Godinho ra-
mos; Natanael Sousa Menezes Rufino; Nathalia Pereira de Souza; Nathan 
Sampaio Pupe; Nazarino Sabino de andrade; Nelio carlos da Silva; Nelma 
Jose carneiro; Nerisma dos Santos lima; otavio augusto rosa de Souza; 
otavio Pinheiro Junior; Patrick Nadson de lima ramires; Paula lorraine de 
Souza afonso Barbosa; Paulo cesar forteza Junior; Paulo de Tarsio lima Silva; 
Paulo roberto Sousa de Vasconcelos; Penha aparecida Tobias Paliao; Placido 
Jose rodrigues de Sousa; Poliana fontoura da Silva Xavier; rachel Pinto de 
Melo; rafael de lima Machado; rafael de Mello alves Santos; rafael Manhães 
Sembai; rafael Scherer; rafaela Brau da Silva; rafaela louback de almeida; 
raphael alexandre de Souza costa; rayssa Gracyelle alves Silva; reginaldo 
da Silva; renata alessandra da Silva; renato Moura faquim; robert Henrique 
ribeiro Benedeti; roberto carlos dos reis lima; roberto francisco da Silva; 
roberto Gomes Pedrosa; robson Teixeira de Sousa; rogerio aparecido citran-
gulo; rogerio dinis Montagner; rogerio oliveira cunha; romario Trajano de 
assuncao; ronaldo alves Pereira; ronan rocha Salles; rosane de oliveira 
rocha de camargo; rosemeri de oliveira; rosiana de Jesus dos Santos Sou-
sa; rozilene de fatima Pereria; rusdael de Moura cabral; rutilea de oliveira 
costa; ryan William lopes da Silva; Sabrina correa da luz; Sabrina Milanezi 
de Vasconcellos; Samara rocha carvalho; Samila dutra Silva; Sandra regina 
Barreto; Sandra regina de Souza aciely Pinto; Saymon Vinicius de almeida 
araujo; Scheila Garcez; Sebastiao aldaci Pereira de oliveira; Silvana rosa 
Garcia; Silvana Sampaio de oliveira; Sirlene Nascimento Bispo; Soligerlandia 
alves Pinheiro; Sorayma rejane Braga da Silva; Suelen Teixeira de Souza; 
Tania Maria de franca Pereira; Thaina dos Santos Muniz; Thais Peres Silva; 
Thalia fernanda Schneider Souto; Thayane Moreira Meireles Evangelista; 
Thiago alves dos Santos; Thiago Seixas Souto; Tiago de lima; Tomaz Silverio 
dos Santos; Vaeti dos Santos Pereira; Valdinei ferreira; Valdirene Vitoria do 
lago alves; Valeria Santos da Silva; Velania Galdino; Victor igor Santos Gon-
calves; Victoria Jamylle lopes de oliveira lemos; Vinicius do amaral Munhoz 
fuentes; Vitor Barbosa alves; Vitoria andriele Parula da Silva; Vitoria Silva 
dantas; Weleckman da Penha Paulo; Weleckman da Penha Paulo freitas; 
Wellington Simoes de Souza; Weslei Evangelista de farias; Willas Eleuterio da 
Silva; William Marcelino dos Santos; Willian correa lima; Yachmin delmondes 
Sousa; Yara de Souza Miquelon.

Protocolo: 869039

caMara MUNiciPaL de aNaPU
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 05/2022 cMa: oriGEM: PrEGÃo PrESENcial Nº 003/2022 
cMa: coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa: coNTraTada: S 
a MarTiNS lTda-ME; oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa(S) ESPEciali-
Zada(S) Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa 
E corrETiVa dE VEÍcUloS, coM forNEciMENTo dE PEÇaS GENUÍNaS, 
oriGiNaiS E/oU SiMilarES E dE MaTEriaiS NEcESSárioS ao PErfEiTo 
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fUNcioNaMENTo doS VEÍcUloS dESTiNadoS ÀS NEcESSidadES da cÂ-
Mara MUNiciPal dE aNaPU, coNforME ESPEcificaÇÕES coNTidaS No 
TErMo dE rEfErÊNcia; Valor ToTal: r$ 730.679,90 (setecentos e trinta 
mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos). ViGÊNcia: 26 de 
outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022; daTa da aSSiNaTUra: 26 de 
outubro de 2022.

MeiriLaNe de oLiVeira costa
Portaria n° 046/2021-c.M.aNaPU

Pregoeira
Protocolo: 869043

cÂMara MUNiciPaL de aNaJÁs/Pa
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNicoNº001/2022
a câmara municipal de anajás/Pa através do pregoeiro, torna público o 
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por 
item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS oBJETiVaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE aNaJáS/Pa. a data do recebimento 
e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 10/11/2022 
às 08:00 horas no sistema  comprasnet. o edital estará disponível nos si-
tes: https://camaraanajas.pa.gov.br/c/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.
br e e-mail: pregaocamaraanajas@gmail.com, e também poderá ser obtido 
no prédio câmara Municipal de anajás/Pa no endereço aV. BarÃo do rio 
BraNco, 27 - cENTro, foNE/faX (091) 3605-1494, cNPJ 04315990/0001-
08, aNaJáS - MaraJÓ - Pará, cEP 68810-000, nos dias úteis, no horário das 
08:00 horas às 13:00 horas a partir da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022

a câmara municipal de anajás/Pa através do pregoeiro, torna público o 
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por 
item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa oBJETiVaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE aNaJáS/Pa. a data do rece-
bimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 
10/11/2022 às 11:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível 
nos sites: https://camaraanajas.pa.gov.br/c/licitacoes/ e www.comprasnet.
gov.br e e-mail: pregaocamaraanajas@gmail.com, e também poderá ser obti-
do no prédio câmara Municipal de anajás/Pa no endereço aV. BarÃo do rio 
BraNco, 27 - cENTro, foNE/faX (091) 3605-1494, cNPJ 04315990/0001-
08, aNaJáS - MaraJÓ - Pará, cEP 68810-000, nos dias úteis, no horário das 
08:00 horas às 13:00 horas a partir da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022

a câmara municipal de anajás/Pa através do pregoeiro, torna público o 
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por 
item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE EXPEdiENTE oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da cÂMara MUNiciPal dE aNaJáS/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 11/11/2022 às 14:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
camaraanajas.pa.gov.br/c/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: 
pregaocamaraanajas@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio câ-
mara Municipal de anajás/Pa no endereço aV. BarÃo do rio BraNco, 27 
- cENTro, foNE/faX (091) 3605-1494, cNPJ 04315990/0001-08, aNaJáS - 
MaraJÓ - Pará, cEP 68810-000, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas 
às 13:00 horas a partir da data da publicação.

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 869044

caMara MUNiciPaL de castaNHaL
retiFicaÇÃo 

Na publicação feita na Imprensa Oficial do estado do Pará, edição nº 
35.156, no dia 20/10/2022, pág. 135. referente ao Extrato de contrato nº 
017/2022. oNde se LÊ: Telefônica Brasil S/a, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.111.372/0001-09. Leia-se: Telefônica Brasil S/a, inscrita no cNPJ sob o 
nº 02.558.157/0001-62. sérgio Leal rodrigues - Presidente.

Protocolo: 869046

G. M. HiNcKeL Ltda 
cNPJ 06.341.746/0001-45 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente, Mine-
ração e Turismo - SEMaMT, l.o. Nº 101/2022, válida até 19/09/2023,para 
comércio Varejista de combustíveis para Veículos automotores, Br 163,Km 
1347, Trairão/Pa.

Protocolo: 869025

carLos aLBerto dos PraZeres Brito
cPF N° 039.857.682-34 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa 
izabel do Pará, a licença de operação N° 150/2021 para a atividade de Ex-
tração Mineral de SaiBro, localizada na 8° Travessa do ramal da Estrada de 
ferro, lote São José, S/N, Zona rural, Santa izabel do Pará.

Protocolo: 869027
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS

Demonstrações dos resultados abrangentes

Demonstrações dos resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio liquidoAtivo Nota 2021 2020

Circulante
4 29.191.959    9.215.634       

5 1.799.422     3.752.755       
6 6.947.499     3.995.063       

1.272.810     217.609          

Total ativo circulante 39.211.690 17.181.061   

Ativo não circulante
Realizável a longo prazo

462               -               
7 967.216        967.216          

967.678      967.216        

8 15.030          17.504            

9 3.339.718     687.915          

Total ativo não circulante 4.322.426   1.672.635     

Total do ativo 43.534.116 18.853.696   

Total do realizável a longo 
prazo

Imobilizado

Imobilizado - Bens públicos em 
nosso poder

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber - Contrato de 
gestão
Estoques
Outras contas a receber

Outras contas a receber
Repasse a receber

Passivo Nota 2021 2020

Circulante
Fornecedores 10 7.437.735       3.049.411        
Obrigações trabalhistas 11 11.064.571     6.546.206        
Obrigações tributárias 352.559          108.029           
Obrigações com terceiros 12 -                 6.244.394        
Outras contas a pagar 614.147          127.279           

  Total do passivo circulante 19.469.012   16.075.319    

Passivo não circulante
  Bens públicos em nosso poder 9 3.309.161       687.915           
  Repasses a aplicar 7 967.216          967.216           
  Obrigações com terceiros 12 6.532.355       -                  

Total do passivo não circulante 10.808.732   1.655.131      

  Patrimônio líquido
Patrimônio social 14 1.123.246       2.931.870        
Superávit (defícit ) acumulado 14 12.133.126     (1.808.624)       

  Total do patrimônio líquido 13.256.372   1.123.246      

  Total do passivo e patrimônio líquido 43.534.116   18.853.696    

Nota
Patrimônio 

social 
Superávit 

acumulado

Total do 
patrimônio 

líquido

Saldo em 1º de 
janeiro de 2020 2.496.542    435.328      2.931.870      

Incorporação do 
superávit 435.328         (435.328)       -                  

Déficit do exercício -                (1.808.624)    (1.808.624)       

Saldo em 31 de 
dezembro de 2020 2.931.870    (1.808.624)  1.123.246      

Incorporação do déficiti 
do exercício 14 (1.808.624)     1.808.624      -                  

Superávit do exercício -                12.133.126    12.133.126      

Saldo em 31 de 
dezembro de 2021 1.123.246    12.133.126 13.256.372    

2021 2020

Superávit (déficit ) do exercício 12.133.126 (1.808.624)   

  Outros resultados abrangentes -                  -                 

Resultado abrangente do exercício 12.133.126    (1.808.624)   

Nota 2021 2020

Receitas operacionais líquidas
15 152.399.357      66.210.740      

15 2.378.924          2.316.174        

15 212.711             17.639             

154.990.992    68.544.553    
Custos operacionais

16.1 (49.024.398)       (30.612.546)     
16.2 (41.432.999)       (18.856.640)     
16.3 (22.512.623)       (13.416.100)     

(212.711)           (17.639)           
(174.407)           (62.666)           

(4.739)               (4.030)             
51.566              15.421             

(113.310.311)  (62.954.200)  

Despesas operacionais
17.1 (30.196.592)       (7.634.025)       

(30.196.592)    (7.634.025)    

Superávit (déficit ) operacional antes do resultado financeiro  11.484.089      (2.043.672)    

Resultado financeiro , líquido
18 740.895             269.481           
18 (91.858)             (34.433)           

649.037             235.048           

Superávit (Déficit ) do exercício 12.133.126      (1.808.624)    

Depreciação bens públicos em 
nosso poder
Impostos taxas e contribuições
Depreciação
Outras receitas operacionais

Receitas financeiras
Despesas financeiras

Gerais e administrativas

Receitas contrato de gestão
Receitas de doações de 
materiais médicos

Receita de depreciação bens 
públicos em nosso poder

Pessoal e encargos
Serviços profissionais
Materiais e medicamentos
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais)

1. Contexto operacional

A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (“Entidade” ou “ASELC”), é 
uma pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de 
associação de caráter Social e Assistencial, com sede na cidade de Belém, 
Estado do Pará, cadastrada no CNPJ sob o Nº 09.055.340/0001-94, 
constituída em 2006 e qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) 
em 11 de junho de 2018 por meio do Decreto do Governo do Estado do Pará 
nº 2.104. 

Unidades da Entidade 

· Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção (“HRPA”)
· Hospital Regional de Castanhal (“HRPC”)

Estas unidades são juridicamente constituídas sob a forma de filiais. Assim, 
as demonstrações contábeis da Entidade representam as operações de 
todas estas unidades.
Os ativos imobilizados e intangíveis utilizados nas operações das filiais da 
Entidade de OSS, conforme nota explicativa nº 9, são bens públicos que 
estão sob a responsabilidade da Entidade, durante a vigência dos Contratos 
de Gestão que visam à gestão e à operacionalização das atividades dos 
serviços elencados como OSS. Para tais bens são emitidos Termos de 
Cessão e Permissão de Uso. A Entidade responde civil, trabalhista, 
tributária e criminalmente pelos atos praticados por seus funcionários, haja 
vista que toda a operação é de inteira responsabilidade da Entidade, que 
deve ainda assegurar que as licenças de funcionamento e demais 
obrigações com os órgãos públicos e as concessionárias de serviços 
públicos e privados estejam regulares. Os demais são equipamentos 
próprios.

Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção (“HRPA”)

Em 04 de dezembro de 2018, a ASELC foi homologada vencedora do 
processo de seleção para operacionalização do Hospital Regional Público do 
Araguaia (“Entidade” ou “HRPA”) na cidade de Redenção, Estado do Pará, 
cadastrado sob o CNPJ de número 09.055.340/0002-75, por meio do 
Contrato de Gestão n° 005/SESPA/2018 – Processo n° 2018/551030, com 
vigência de 60 meses, por meio do termo inicial na data de 07 de dezembro 
de 2018 e término em 06 de dezembro de 2023. 
O Governo do Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Estado de 
Saúde (SESPA), instituiu a comissão de acompanhamento e fiscalização 
que acompanha a execução do contrato e a verificação periódica do 
desenvolvimento das atividades e resultados obtidos com a aplicação dos 
recursos sob gestão da ASELC no HRPA. A prestação de contas é 
apresentada de forma mensal à SESPA e leva em consideração: (i) relação 
dos valores financeiros repassados; (ii) relatório consolidado da produção 
contratada versus produção realizada; e (iii) relatório consolidado do 
alcance das metas de qualidade (indicadores).

Hospital Regional de Castanhal (“HRPC”)

Em 13 de novembro de 2020, a Entidade participou do processo de 
chamamento público para operacionalização dos serviços de saúde do 
Hospital Regional de Castanhal (“Entidade” ou “HRPC”), o qual logrou-se 
vencedora em 05 de janeiro de 2021, assinando contrato de gestão 
001/2021/SESPA em 25 de janeiro de 2021, com vigência de 12 meses, 
podendo ser renovado por mais 60 meses, com valor global anual de R$ 
143.655.597. A tipologia do HRPC é de média e alta complexidade, com 
ênfase em oncologia, atendimento em neurologia, cirurgia geral e 
ortopedia.
O Governo do Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Estado de 
Saúde (“SESPA”), instituiu a comissão de acompanhamento e fiscalização 
que acompanha a execução do contrato e a verificação periódica do 
desenvolvimento das atividades e resultados obtidos com a aplicação dos 
recursos sob gestão da ASELC no HRPC. A prestação de contas é 
apresentada de forma mensal à SESPA e leva em consideração: (i) relação 
dos valores financeiros repassados; (ii) relatório consolidado da produção 
contratada versus produção realizada; e (iii) relatório consolidado do 
alcance das metas de qualidade (indicadores).

a. COVID 19

No Hospital Regional Público do Araguaia, apesar de superada a surpresa do 
COVID, a pandemia se apresentou com muito mais força e truculência, em 
especial no primeiro semestre do ano, obrigando a readequação do espaço 
físico do HRPA, bem como adotar medidas para minimizar os riscos 
possíveis de contaminação dos colaboradores e usuários.

Demonstrações do fluxo de caixa

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSSCONTINUAÇÃO

Nota 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 12.133.126  (1.808.624)

Ajustado por :
9            4.739            4.030 

   (2.378.924)    (2.316.174)

5      1.953.333        336.378 
6       (573.512)        261.592 

     1.953.333       (151.289)

Aumento /(redução ) nos passivos em :
11                 -            58.620 
12                 -        1.467.424 

                -            20.717 
13                 -            22.564 
14    (6.244.394)        967.216 

   6.847.701  (1.137.546)

Fluxo de caixa de atividades de investimento

9    (2.864.514)       (705.554)
8           (2.265)         (12.565)

 (2.866.779)     (718.119)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

8      2.833.957        705.554 

   2.833.957       705.554 

   6.814.879  (1.150.111)

4      9.215.634    10.365.745 
4    29.191.959      9.215.634 

 19.976.325  (1.150.111)

Atividades de investimento
7 -              (2.120)         

12b -              1.424.944    

Aumento (redução ) líquido em caixa e 
equivalentes de caixa 

Transações que não envolveram caixa e 
equivalentes de caixa:

Doações de ativos imobilizado
Incorporação do patrimônio de transição do contrato de gestão

Recebimento de numerário para aquisição de 
imobilizado /intengível

Fluxo de caixa líquido proveniente das 
atividades de financiamento

Aumento (redução ) líquido em caixa e 
equivalentes de caixa 

Demonstração do aumento (redução ) líquido do 
caixa equivalente de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

Outras contas a pagar
Obrigações com terceiros

Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado 
nas) atividades operacionais

Aquisição de ativo imobilizado - Bens públucos em 
nosso poder
Ativo imobilizado

Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de 
investimento

Estoques
Outras contas a receber

Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias

Depreciação imobilizado
Receita de doações de materiais médicos

Superávit (Déficit ) do exercício

(Aumento )/redução nos ativos em :
Contas a receber - Contrato de gestão
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Foram realizadas adequações dos atendimentos eletivos de ambulatório 
externo, exames externos e cirurgias eletivas no HRPA. A regra geral 
mantida foi a de garantir o atendimento aos pacientes de controle e 
tratamento ambulatorial contínuo e, para que isso acontecesse com maior 
eficiência e eficácia, foi criada uma linha de frente de atendimento direto 
aos municípios e pacientes exclusivamente vinculados aos atendimentos 
eletivos.

O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT foi totalmente 
reestruturado, reduzindo seu espaço de atendimento para darmos espaço 
ao Acolhimento de Urgência/Emergência, sendo necessário remanejar sala 
de exames como endoscopia e colonoscopia para o Centro Cirúrgico, 
desativar o Leito Dia dando espaço à sala de triagem de pacientes, já as 
salas: da coordenação, ultrassonografia, sala de laudos e sala de 
ecocardiograma foram remanejadas para o Ambulatório, ficando esses 
espaços disponíveis transformados em UTI e enfermaria COVID.

Para financiar esse acréscimo de serviços, com ampliação e requalificação 
dos leitos cínicos e de UTI do hospital, foram firmados Termos aditivos ao 
Contrato de Gestão 005/2018, com os escopos discriminados a seguir: 5º 
T.A. - para implantação de 05 (cinco) leitos de UTI Adulto, por 30 (trinta) 
dias; 6º T.A. – manutenção por mais 60 (sessenta) dias de 10 (dez) leitos de 
UTI-COVID; 7º T.A. – criação de mais 10 (dez) leitos de UTI-COVID, por 60 
(sessenta) dias; 8º T.A – recurso para aquisição de um tomógrafo de 16 
(dezesseis) canais; 9º T.A. – implantação de 33 (trinta e três) leitos clínicos 
COVID e ampliação de 11 (onze) leitos de UTI-COVID, por 60 (sessenta) 
dias; 10º T.A. - manutenção de 33 (trinta e três) leitos clínicos COVID e 11 
(onze) leitos de UTI-COVID, por mais 60 (sessenta) dias; 11º T.A. – 
prorrogação dos leitos COVID, mantendo 10 (dez) leitos UTI-COVID e 11 
(onze) leitos clínicos, por 60 (sessenta) dias.

No Hospital Regional Público de Castanhal, com o pico da pandemia de 
COVID, no Brasil e no mundo, exigindo medidas imediatas para suprir à 
demanda de leitos aos usuários do SUS da população da área de 
abrangência do HRPC que, atualmente, compõem 40 municípios.

Neste sentindo, a ASELC-OSS realizou a abertura do HRPC, em caráter de 
urgência, em 23 de fevereiro de 2021 com o exclusivo propósito de prestar 
atendimento aos usuários do SUS portadores de COVID19. Neste sentido, 
leitos de enfermarias foram adaptados e chegamos a abrir mais 20 leitos de 
UTI além dos 40 que já fazem parte da estrutura do hospital, visando suprir 
à grande demanda de usuários que necessitavam urgentemente de 
assistência.

Em virtude da SESPA – Secretaria de Saúde do Estado do Pará ter solicitado 
o início imediato do funcionamento do hospital, em caráter excepcional, 
sem a adequada estrutura de suporte tecnológico e de apoio, a ASELC-OSS 
buscou no mercado empresas com disponibilidade imediata de 
equipamentos para contratação de diversos serviços, como: hemodiálise, 
tomografia, raio-X, laboratório de análises clínicas, lavanderia, SND, entre 
outros. 

Além disso, em ambos os Hospitais, situações como a escassez de materiais 
e medicamentos necessários ao tratamento de pacientes com COVID19, 
entre eles o kit intubação e oxigênio hospitalar, devido à elevada demanda, 
tiveram como consequência o expressivo aumento de custos.

Os impactos relacionados a pandemia, os quais possuem certo grau de 
incerteza quanto à
sua duração e severidade e que, portanto, não podem ser mensurados com 
precisão neste
momento, continuarão a ser acompanhados e monitorados pela Entidade.

2. Base de preparação.

a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas, incluindo a 
ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros.

A emissão das demonstrações foi autorizada pela Diretoria Administrativa 
em 10 de outubro de 2022.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas 
utilizadas pela Administração na sua gestão.

b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a 
moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras 
apresentadas em real, exceto quando indicado de outra forma.

a. Uso de julgamentos e estimativas e premissas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas 
brasileiras de contabilidade exige que a administração faça julgamentos e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis 
adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras. A Entidade não possui nenhuma transação 
contábil na qual foram aplicadas julgamento quanto a sua contabilização 
para exercício findo em 31 de dezembro de 2021.  

Estimativas e premissas 
As estimativas e premissas são revistos periodicamente, utilizando as 
melhores prospecções até a data de encerramento das demonstrações 
financeiras. A Entidade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
não possui nenhuma transação contábil na qual foram aplicadas 
estimativas e premissas quanto a sua contabilização. 

3. Principais políticas contábeis 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo foram aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas 
demonstrações financeiras.

a. Caixa e equivalentes a caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros 
fins. A Entidade considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira 
de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e 
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por 
conseguinte, um investimento, normalmente, qualifica-se como 
equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 
três meses ou menos, a contar da data da contratação. 

b. Contas a receber - Contrato de gestão
As contas a receber sobre a parcela mensal definida conforme Contrato de 
Gestão Estadual, são registradas de acordo com seu período de 
competência.

c. Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor 
realizável líquido. Os estoques estão relacionados, principalmente, a 
medicamentos para serem utilizados junto aos pacientes atendidos. O 
custo dos estoques é baseado no princípio de custo médio e inclui gastos 
incorridos na aquisição e outros custos incorridos para trazê-los às suas 
localizações e condições existentes. Os estoques recebidos em doação, ou 
seja, sem contraprestações, são mensurados pelo seu valor justo, 
mensuração efetuada pela administração baseada no último preço de 
aquisição dos itens recebidos como doação. Os valores de estoques 
contabilizados não excedem os valores de mercado.

A Entidade avalia periodicamente a composição e giro dos seus estoques a 
fim de identificar quebras dos processos produtivos, divergências de 
estoques e existência de itens obsoletos e de baixo giro. Os fatores de risco 
são gerenciados à medida das realizações dos inventários realizados ao 
longo do exercício, e em relação à obsolescência, a partir da avaliação 
quanto ao giro de estoques e data de vencimento, caso seja identificado 
algum fator de risco a provisão de itens obsoletos é reconhecida em 
contrapartida ao resultado do exercício.

d. Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Os itens adquiridos com verba própria da Entidade e/ou recebidos como 
doação de terceiros, os quais são utilizados nas atividades operacionais do 
hospital, poderão, de acordo com a aprovação da administração, ser 
doados e incorporar o patrimônio do Hospital e por consequência o da 
Secretária Estadual de Saúde do Pará – SESPA. 

(ii) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um 
ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A 
depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear 
com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do 
imobilizado.
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As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as 
seguintes:

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são 
revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes 
são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

e. Imobilizado – Bens públicos em nosso poder

(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

A Entidade deve usufruir apenas do direito de uso dos bens. A escrituração 
contábil de custos e depreciação está a cargo da Secretaria do Estado de 
Saúde do Pará (SESPA).

Os itens do ativo imobilizado da Entidade são bens reversíveis, vinculados à 
prestação dos serviços utilizados pela Entidade, necessários à prestação do 
serviço público, que deverão reverter ao poder concedente quando do 
término da concessão, a menos que tenham sido naturalmente substituídos 
por outros, em decorrência da evolução tecnológica ou de outros fatores 
específicos. No passivo, a contrapartida dos bens foi registrada na rubrica 
de “bens públicos em nosso poder”, de acordo termo de permissão de uso 
emitido pela Secretária do Estado de Saúde do Pará (SESPA)

Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes, que 
porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos do contrato de 
gestão, serão incorporados ao patrimônio do Estado do Pará, devendo a 
Entidade entregar a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, documentação 
necessária ao processo de regularização da incorporação dos referidos 
bens.

Os bens são depreciados pelo método linear, utilizando taxas anuais, a 
partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para serem 
utilizados no uso pretendido, exceto por terrenos que não são depreciados.

f. Instrumentos financeiros
A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao custo amortizado, mensurados ao valor justo por meio do 
resultado e mensurados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. A classificação de seus ativos financeiros é feita no 
reconhecimento inicial e de acordo com a finalidade para a qual foram 
adquiridos. Em 31 de dezembro de 2021, a Entidade não possuía ativos 
financeiros classificados na categoria de mensurados ao valor justo por 
meio do resultado e mensurados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes.

A Entidade classifica seus passivos financeiros mensurados ao custo 
amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os passivos 
financeiros foram assumidos. Os passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva dos 
juros. Durante os exercícios de 2021, a Entidade não contratou operações 
com instrumentos financeiros derivativos.

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade: caixa e 
equivalentes de caixa, contas a receber e outras contas a receber. Os 
principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: 
fornecedores e outras contas a pagar.

Instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

g. Redução ao valor recuperável (impairment) 

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva 
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda 
no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento 
de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que 
podem ser estimados de uma maneira confiável.
A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência que 
justificasse a necessidade de provisão.

h. Benefícios a empregados

A Entidade não mantém planos de pensão, previdência privada ou outro 
plano de aposentadoria para os empregados e dirigentes, e também não 
mantém plano de benefícios a dirigentes e empregados na forma de planos 
de bônus ou de participações.

i. Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação 
presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento 
passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para 
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa 
ser feita. Quando a Entidade espera que o valor de uma provisão seja 
reembolsado, em todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato 
de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas 
apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a 
qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de 
qualquer reembolso.

j. Patrimônio líquido
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido ou reduzido dos 
superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição 
e são empregados integralmente nos objetivos sociais da Entidade. 

k. Reconhecimento da receita

(i) Contratos de gestão
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade 
com o regime contábil de competência de exercício. A receita é reconhecida 
quando existe evidência convincente de que (i) os riscos e benefícios mais 
significativos referente ao cumprimento das atividades definidas no 
contrato de gestão são devidamente executas, (ii) for provável que os 
benefícios econômico-financeiros fluirão para a Entidade, (iii) os custos 
associados podem ser estimados de maneira confiável, e (iv) o valor da 
receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

A receita de prestações de serviços é reconhecida de acordo com a 
competência no qual o serviço é prestado e pelo valor determinado por 
meio do Contrato de Gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde 
do Pará (SESPA).

(ii) Receitas - Contratos de locação
A Entidade dentro do curso normal das operações do contrato de gestão, 
explora a locação de espaços dentro da unidade hospital para terceiros. A 
receita de locações é reconhecida pro rata temporis em função da vigência 
do contrato de locação.

(iii) Receitas de depreciação de “Bens públicos em nosso poder»
Em atendimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 
1.409/12 (ITG 2002 (R1)), NBC TG 07 – Subvenção e Assistência 
Governamentais, bem como o cumprimento ao Contrato de Gestão, a 
Entidade reconhece a depreciação dos ativos, que serão devolvidos à 
Secretaria quando do término do Contrato de Gestão, na demonstração de 
resultado do exercício, nas despesas operacionais, em contrapartida as 
receitas operacionais do Contrato de Gestão.

(iv) Receitas com trabalhos voluntários
As receitas com trabalhos voluntários, quando existentes, são mensuradas 
ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a 
Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado 
similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no 
resultado do período como receita no grupo de receitas operacionais em 
contrapartida nas despesas, a Entidade adota o critério de competência, 
por valor justo em atendimento ao item 19 da ITG 2002 (R1). Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 não ocorreram trabalhos voluntários na 
Entidade.

l. Resultado financeiro, líquido 
As receitas e despesas financeiras compreendem: (i) receitas financeiras 
abrangem receitas de juros e aplicações financeiras. A receita de juros é 
reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos; e (ii) 
despesas financeiras abrangem despesas com juros e despesas 
bancárias.

m. Apuração do resultado
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade 
com o regime contábil de competência do período. A receita de serviços 
prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma 
receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua 
realização.

n. Gerenciamento de risco financeiro
A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de 
instrumentos financeiros:

· Risco de liquidez
· Risco de mercado
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M ó v e is  e  u t e n s í l io s 2 0 % 
 



98  diário oficial Nº 35.166 Quinta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2022

A Entidade apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos 
supramencionados, os objetivos da Entidade, políticas e processos para 
manutenção e gerenciamento de risco na nota explicativa nº 20.

Estrutura do gerenciamento de risco

As políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites. As políticas 
e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para 
refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Os recursos mantidos em caixa, contas-correntes e aplicações financeiras 
referem-se a valores recebidos do contrato de gestão firmado com órgãos 
governamentais, cuja utilização é restrita a operacionalizar a gestão do 
termos descritos no contrato de gestão, aquisições e atividades 
predeterminadas e são submetidas à prestação de contas junto a SESPA.

A Entidade mantém os recursos disponíveis aplicados em títulos de renda 
fixa Certificado de Depósito Bancário (CDB), enquanto não reinvestido em 
atividades ligadas ao seu objeto social. O rendimento médio para o 
exercício de 2021 e 2020 foi de 105% do CDI a.a. 

5. Contas a receber - Contrato de gestão

Refere-se ao repasse dos recursos vinculados a cada contrato de gestão 
firmado com a Secretaria de Estado do Pará – SESPA para a 
operacionalização das atividades e serviços dos hospitais Hospital Regional 
Público do Araguaia – HRPA e Hospital Regional Público de Castanhal - 
HRPC. A análise de vencimentos dessas contas a receber está apresentada 
a seguir:

Aging list das contas a receber 

(a) A administração não constituiu provisão para perda de crédito esperada, 
pois o montante em aberto é proveniente de contrato firmado com o Estado, 
de modo que não se tem a perspectiva de perdas nos valores a serem 
repassados, adicionalmente o montante em aberto foi recebido no início de 
2022.

6. Estoques

A Entidade avaliou seus estoques existentes em 31 de dezembro de 2021 e 
2020 e concluiu não ser necessário a constituição de provisão para 
obsolescência dos estoques e/ou estoques de baixo giro.

7. Repasse a receber

(a) Em 18 de maio de 2020 foi reconhecido o 1º Termo aditivo ao Contrato 
Nº 005/2018, que tem objetivo a aquisição de equipamentos para o 
hospital, até o momento sem previsão de recebimento do repasse, a 
administração baseada no termo contratual, possui expectativa no 
recebimento, e não constitui provisão para perda deste ativo.

8. Imobilizado

Imobilizado próprio localizado junto a unidade HRPA:

(a) As doações de patrimônio referentes a equipamentos (Bens) foram 
realizadas por pessoas físicas.
(b)As aquisições de imobilizado utilizaram os recursos do Centro de Ensino 
e Pesquisa - CEP. O CEP do Hospital Regional Público do Araguaia tem a 
missão de gerar e disseminar o conhecimento, qualificar novos 
profissionais e prover um ambiente que favoreça a atração e a retenção de 
talentos para o hospital. Seus recursos são provenientes de convênio com 
instituições de ensino, para concessão de estágios.

9. Imobilizado - Bens públicos em nosso poder

(a) Na Filial HRPA, em 22 de julho de 2021, foi adquirido um Aparelho 
Tomógrafo, com recurso do 8º Termo Aditivo, esse bem foi contabilizado no 
ativo não circulante em Imobilizado - Bens públicos em nosso poder em 
contrapartida no passivo não circulante em Bens em nosso poder. 
Na filial HRPC, as aquisições feitas foram com recurso do 1º Termo Aditivo 
ao contrato 001/SESPA/2021, processo 2021/285034, contabilizados no 
ativo não circulante em Imobilizado - Bens públicos em nosso poder no 
valor de R$ 1.783.192 em contrapartida no passivo não circulante em bens 
públicos em nosso poder no montante de R$ 1.752.634. Sendo o montante 
de R$ 30.558, referente a aquisições de ativo imobilizado com recursos 
próprios da ASELC, em função da necessidade dos equipamentos 
hospitalares, e que serão absorvidas em termos aditivos futuros 
autorizados pela SESPA.

Os valores de depreciação pela utilização desses bens são reconhecidos 
como despesa no resultado do exercício, bem como em respectivo valor 
reconhecido como receita de depreciação em contrapartida a conta de bens 
públicos em nosso poder.

Os valores desses ativos estão demonstrados ao valor de custo, deduzido 
da depreciação, que concomitantemente representa o valor do ativo 
imobilizado do Contrato de Gestão, registrados no ativo não circulante. 
Adicionalmente na data base de 31 de dezembro de 2021, encontra-se em 
poder do HRPC móveis e equipamentos da SESPA recebidos quando 
dotação inicial e assinatura do contrato, no entanto o mesmo não se 
encontra valorado, a SESPA até o momento não disponibilizou essa 
informação.

10. Fornecedores

(a) Correspondem a serviços contratados para garantia operacional do 
hospital, atreladas a aquisição de serviços de vaporização e manutenção de 
aparelhos utilizado em sua operação.

11. Obrigações Trabalhistas
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   2021  2020 
      
Caixa – fundo fixo   5.535  5.412 
Bancos conta movimento   1.151.405  1.707.254 
Aplicações financeiras   28.035.019  7.502.968 

Total de caixa e equivalentes de caixa 

 

 29.191.959  

 
9.215.63

4 

 

   2021  2020 
     
Contas a receber – Contrato de gestão  1.799.422   3.752.755 

 

  2 0 2 1   2 0 2 0 
V e n c id o s      
A té  3 0  d ia s  (a ) 1 .7 9 9 .4 2 2  3.7 5 2.7 5 5 
     

 

   2021  2020 
      
Medicamentos   3.751.443  1.324.838 
Materiais médico hospitalar   1.864.170  1.860.791 
Estoques gerais   1.001.795  613.063 
Material de engenharia clín ica   330.091  196.371 
      
Total    6.947.499  3.995.063 

 

 2 0 2 1  2 0 2 0 
    
R e p a sse  a  re ce b e r  – C o n tra to  0 0 5 /2 0 1 8  (a ) 9 6 7 .2 1 6  9 6 7 .2 1 6 
    

 

  
M ó ve is  e 

m áq u inas 

 E q u ip am e n to 
p ro ce ssa m e n to 

d e  d ad o s 

 

T o ta l     
C usto        
Sa ld o  e m  31  d e  d e ze m b ro  d e  2019 7 .2 90  2 .4 50  9 .7 40 
       
A qu is ição  pa tr im on ia l (C EP ) (a) 10 .567  1 .998  12 .565 
      
Sa ld o  e m  31  d e  d e ze m b ro  d e  2020 17 .857  4 .4 48  22 .305 
      
A qu is ição  pa tr im on ia l (C EP ) (b ) 2 .2 65  -  2 .2 65 
Sa ld o  e m  31  d e  d e ze m b ro  d e  2021 20 .122  4 .448  24 .570 
      
D e p re ciação      
Sa ld o  e m  31  d e  d e ze m b ro  d e  2019 (608)  (163)  (771) 
       
D eprec iação  n o  pe ríodo (3 .307 )  (723)  (4 .030 ) 
      
Sa ld o  e m  31  d e  d e ze m b ro  d e  2020 (3 .91 5)  (886)  (4 .80 1) 
      
D eprec iação  n o  pe ríodo (3 .849)  (890)  (4 .739 ) 
      
Sa ld o  e m  31  d e  d e ze m b ro  d e  2021 (7 .76 4)  (1 .776)  (9 .54 0) 
      
V a lo r co n táb il      
E m  31  d e  d e ze m b ro  d e  202 0 13 .942  3 .5 62  17 .504 
E m  31  d e  d e ze m b ro  d e  202 1 12 .358  2 .6 72  15 .030 

 

 
Móveis, 

máquinas e 
equipamentos  

Equipamentos 
médico  

hospitalar  

 
 

Total 
Custo      
Saldo em 31 de dezembro de 2020 -  705.554  705.554 
      
Aquisição patrimonial (a) 100.740  2.763.774  2.864.514 
      
Saldo em 31 de dezembro de 2021 100.740  3.469.328  3.570.068 

      
Depreciação      
Saldo em 31 de dezembro de 2020  -  (17.639)  (17.639) 

      
Depreciação e amortização no período (6.422)  (206.289)  (212.711) 
      
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (6.422)  (223.928)  (230.350) 

      
Valor contábil      
Em 31 de dezembro de 2020 -  687.915  687.915 
Em 31 de dezembro de 2021 94.318  3.245.400  3.339.718 

 

   2021  2020 
      
Serviços terceirizados contratados 
(a) 

  6.061.893  2.174.275 
Materiais e medicamentos   1.375.842  875.136 
      
   7.437.735  3.049.411 
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(a) As provisões trabalhistas em 2021 estão compostas por provisões para 
férias e encargos, multa rescisória, FGTS e dissidio coletivo que será pago 
de acordo com a convenção coletiva de cada categoria.

12. Obrigações com terceiros

(a) Em 06 de dezembro de 2018, visto a proximidade entre a homologação 
do resultado da OSS (Organização Social de Saúde) vencedora, transição 
de Governo do Estado, e manutenção da prestação de Serviço Público do 
hospital objeto do contrato de gestão, foi emitido o ofício Nº 135/2018-
GTCAGHMR/SESPA que estabeleceu período de até 60 dias para transição 
entre as OSS. A partir deste ofício foi celebrado um Termo de Parceria com a 
antiga OSS administradora do hospital, para o referido período de transição, 
com prazo final em 06 de fevereiro de 2019. 

Durante o período visto ausência de tempo hábil para que a ASELC 
assumisse integralmente a operacionalização e execução das ações e 
serviços de saúde do HRPA sem a interrupção dos serviços essenciais de 
saúde, de acordo com o ofício Nº 135/2018-GTCAGHMR/SESPA, o IDESMA 
(antiga OSS administradora do hospital) ficou responsável pelo processo de 
compra de materiais e medicamentos, custos médicos e pagamentos de 
salários inerentes as operações do HRPA, visando o não desabastecimento e 
a continuidade dos serviços, até o prazo final do Termo de parceria, os 
custos citados anteriormente foram pagos pelo IDESMA os quais deverão 
ser ressarcidos pela ASELC, que protocolou oficio junto a SESPA solicitando 
a transferência de recursos recebidos como verba de custeio no Contrato de 
Gestão n° 005/SESPA/2018, para quitação das obrigações, e aguarda a 
definição do Poder Concedente. Não houve nenhum fato novo e/ou 
alteração quanto ao protocolo de solicitação por parte do Poder Concedente 
durante o ano de 2021, em decorrência deste fato, os montantes 
anteriormente classificados no passivo circulante foram reclassificados para 
o passivo não circulante durante o exercício de 2021.

13. Contingências 

A Entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos 
judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, 
apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, 
fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na 
mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em 
andamento e determina a necessidade ou não da constituição de provisão 
para contingências. 
A Entidade não possuía nenhuma contingência com risco de perda provável 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Riscos avaliados como perdas possíveis
A Entidade não possuía nenhuma contingência com risco de perda possível 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

14. Patrimônio líquido

a. Patrimônio social
O patrimônio social da Entidade é empregado integralmente nos seus 
objetivos sociais e formado pelos superávits e déficits dos exercícios sociais. 

Em 31 dezembro de 2021, o patrimônio social da Entidade passou a ser R$ 
1.123.246 (R$ 2.931.870 em 2020), decorrente da incorporação do déficit 
acumulado de 2020 no valor de R$ 1.808.624.

15.  Receitas operacionais líquidas

(a) HRPA: A entidade firmou com o Governo do Estado do Pará, contrato de 
Gestão n° 005/SESPA/2018 – Processo n° 2018/551030, com vigência do 
de 60 meses, com data inicial de 07 de dezembro de 2018 e término em 06 
de dezembro de 2023, para operacionalização das atividades e serviços do 
Hospital Regional Público do Araguaia – HRPA.
A remuneração do contrato de gestão e operacionalização é definida de 
acordo com suas características de atendimento, com um orçamento de 
custeio pré-fixado, com base na estrutura física e na produção de serviços 
definidas como metas contratuais quantitativas e qualitativas. Não há 
redução ou glosa do repasse da verba do contrato de gestão.
A Entidade firmou no decorrer do ano de 2021 os seguintes Termos 
Aditivos: 4º TA – R$ 480.000, 5º TA – R$ 240.000, 6º TA – R$ 560.000, 7º 
TA – R$ 1.920.000, 9º TA – R$ 5.285.987, 10º TA – R$ 2.673.460, 11º TA – 
R$ 403.665, 12º TA – R$ 12.683.865 para o Hospital Regional Público do 
Araguaia.

HRPC: A entidade firmou com o Governo do Estado do Pará, contrato de 
Gestão n° 001/SESPA/2021 – Processo n° 2020/812459 2021/30442, com 
vigência do de 12 meses, com data inicial de 25 de janeiro de 2021, 
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos até o limite de 60 meses, 
para operacionalização das atividades e serviços do Hospital Regional 
Público de Castanhal – HRPC.

A remuneração do contrato de gestão e operacionalização é definida de 
acordo com suas características de atendimento, com um orçamento de 
custeio pré-fixado, com base na estrutura física e na produção de serviços 
definidas como metas contratuais quantitativas e qualitativas. Não há 
redução ou glosa do repasse da verba do contrato de gestão.

A Entidade firmou no decorrer do ano de 2021 os seguintes Termos 
Aditivos: 4º TA – R$ 480.000, 5º TA – R$ 240.000, 6º TA – R$ 560.000, 7º 
TA – R$ 1.920.000, 9º TA – R$ 5.285.987, 10º TA – R$ 2.673.460, 11º TA – 
R$ 403.665, 12º TA – R$ 12.683.865 para o Hospital Regional Público de 
Castanhal.

Conforme cláusula contratual, as despesas administrativas da matriz são 
rateadas entre as filiais e contabilizadas na conta receita de 
interdependência com contrapartida em despesa com interdependência, 
registrando um feito nulo no resultado. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo 
correspondente as receitas e despesas com interdependência foi de R$ 
6.323.995 (R$ 2.724.850 em 31 de dezembro de 2020).

(a) Em 2021 devido a pandemia do COVID 19 houve doações relevantes de 
materiais médicos, principalmente de materiais de proteção (luvas, óculos 
e máscaras) e medicamentos. Os estoques recebidos em doação, ou seja, 
sem contraprestações, são mensurados pelo seu valor justo, mensuração 
efetuada pela administração baseada no último preço de aquisição dos 
itens recebidos como doação. O valor foi registrado em contrapartida ao 
ativo circulante em estoques.

(b) A Entidade, em atendimento a Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade n° 1.409/12 (ITG 2002 (R1)), em cumprimento ao Contrato 
de Gestão, reconhece a depreciação dos ativos, que serão devolvidos à 
Secretaria quando do término do Contrato de Gestão, na demonstração de 
resultado do exercício, nas despesas operacionais, em contrapartida as 
receitas operacionais do Contrato de Gestão.

16. Custos operacionais

16.1 Pessoal e encargos

16.2 Serviços profissionais

(a) Valores relativos aos atendimentos por médicos contratados, apurados 
pelo custo dos serviços prestados nos atendimentos aos pacientes não 
pagantes (internações e ambulatório), custos de operação do atendimento 
SUS e custos indiretos associados aos projetos de atendimento.
(b) Os montantes são relacionados aos prestadores de serviços 
terceirizados, para o desempenho de atividades ligadas ao atendimento 
médico, tais como: serviços de análise e diagnóstico, locação temporária de 
equipamentos, e demais serviços.

16.3 Materiais e Medicamentos

17. Despesas operacionais

17.1 Gerais e administrativas
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18. resultado financeiro, liquido

19. Tributos e contribuições (renúncia fiscal)

Na condição de Entidade sem fins lucrativos, aplicam-se a Entidade 
determinados benefícios fiscais estabelecidos em legislação ordinária.

O art. 15 da Lei nº 9.532/97 prevê isenção do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) às 
associações civis, sem fins lucrativos, observados os seguintes requisitos:

(a) Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços 
prestados;
(b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento 
dos seus objetivos sociais;
© Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros 
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
(d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
(e) Apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade 
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; e 
(f) Não apresentar superávit em suas contas ou, caso o apresente em 
determinado exercício, destinar referido resultado, integralmente, à 
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
A isenção não abrange os rendimentos e ganhos de capital auferidos em 
aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.

20. Instrumentos financeiros

A Entidade opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que 
incluem aplicações financeiras, caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber e outras contas a receber, assim como fornecedores, outras contas 
a pagar, cujos valores são representativos aos respectivos valores de 
mercado.
Estimativa do valor justo
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o 
instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes 
dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Durante 
os exercícios de 2021 e 2020 não havia diferenças significativas entre os 
valores contábeis e os de mercado para os instrumentos financeiros da 
Entidade. 

Instrumentos financeiros “não derivativos”
Todos os ativos financeiros “não derivativos” (incluindo os ativos 
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento.

Os instrumentos financeiros da Entidade foram classificados conforme as 
seguintes categorias:

Em função das características e forma de operação bem como a posição 
patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2021, a Entidade está 
sujeita aos fatores de:

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A 
abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o 
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com 
suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem 
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da 
Entidade.

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais 
como as taxas de juros têm nos ganhos da Entidade, no valor de suas 
participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de preços e 
taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entidade. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as 
exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo otimizar o retorno.

Com relação às taxas de juros, visando à mitigação deste tipo de risco, a 
Entidade centraliza seus investimentos em aplicações financeiras de 
liquidez, com bancos públicos em títulos de baixo risco como CDB.

21. Avais, fianças e garantias
A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transações 
como interveniente garantidora durante os exercícios de 2021 e 2020.

22. Partes relacionadas
a. Remuneração da Administração

A Entidade não distribui parcelas de patrimônio ou renda a qualquer título, 
e aplicam integralmente no País os recursos destinados à manutenção de 
suas atividades.
O pessoal-chave da Administração inclui os Conselheiros de 
Administração e Diretores Executivos. A remuneração total de 2021 foi de 
R$ 2.503.273 (R$ 1.344.000 em 2020).

23. Eventos subsequentes

Ajuizamento de penhora de ativos da ASELC
Por determinação no juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Estado do Pará houve a penhora de verbas públicas no repasse mensal à 
ASELC, oriundo do Contrato de Gestão 05/2018 celebrado com a SESPA 
para operacionalização e gestão do Hospital Regional Público do Araguaia. 
Trata-se de execução fiscal movida pela União Federal contra a antiga 
Organização Social gestora do HRPA, por débito fiscal de exercícios 
anteriores. A referida ação judicial tramita em segredo de justiça, 
conforme determinação judicial. A ASELC já adotou meios de impugnação 
cabíveis visando desconstituir a constrição judicial, sobretudo por não ser 
responsável por qualquer passivo deixado pela organização social que 
geria o referido hospital em data anterior ao Contrato de Gestão 
celebrado, conforme cláusula específica prevista no instrumento 
contratual.

Aditivos contratuais do contrato de gestão

Assinatura dos seguintes Termos Aditivos (T.A.) para o Hospital Regional 
Público do Araguaia - HRPA:

· Assinatura do 14º Termo Aditivo, cujo objeto é a implantação de mais 10 
(dez) leitos de UTI, para funcionamento temporário previsto para 60 
(sessenta) dias, no valor de R$ 2.619.996.
· Assinatura do 15º Termo Aditivo, em 26 de março de 2022, cujo objeto é 
o repasse de valores visando a elaboração e apresentação dos projetos 
executivos de arquitetura e complementares da reforma e ampliação do 
HRPA, no valor de R$395.000;
· Assinatura do 16º Termo Aditivo, em 26 de março de 2022, para redução 
de 10 (dez) leitos de UTI exclusivos para covid previstos no 14º Termo 
Aditivo e prorrogação da manutenção de até 10 Leitos Clínicos de covid e 
até 10 Leitos de UTI de covid, no valor de R$2.489.994.

Assinatura dos seguintes Termos Aditivos (T.A.) para o Hospital Regional 
de Castanhal - HRPC:

· 7º T.A., em 21 de janeiro de 2022, para prorrogação do Contrato de 
Gestão por mais 12 (doze) meses, no valor mês de R$ 11.971.300 
(Contrato vigente até 21 de janeiro de 2023);

· 8º T.A., em 26 de janeiro de 2022, para implantação de mais 10 (dez) 
leitos, totalizando os 160 (cento e sessenta) da estrutura do HRPC, no 
valor de R$ 960.000;

· 9° T.A., em 11 de março de 2022, para repasse de valores a título de 
investimento, para aquisição de bens permanentes (mobiliário), no valor 
de R$1.630.146;

· 10º T.A., em 11 de março de 2022, para repasse de valores a título de 
investimento, para aquisição de bens permanentes (equipamentos 
médicos), no valor de R$ 7.441.374;

11º T.A., em 25 de março de 2022, para prorrogação da Vigência do 6º 
Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/SESPA/202 para 
repactuação de serviços hospitalares, no valor de R$7.480.000;
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· 12º T.A., em 11 de abril de 2022, para repasse de valores a título de 
investimento, para aquisição de bens permanentes (tecnologia da 
informação e eletroeletrônicos), no valor de R$1.015.764,40;
· 13º T.A., em 24 de maio de 2022, para repasse de valores a título de 
investimento, para aquisição de bens permanentes (equipamentos) no 
valor de R$5.138.365,56;
· 14 º T.A em em 20 de julho de 2022, para transformação de 20 Leitos 
Clínicos e 10 Leitos de UTI exclusivos para covid em 20 Leitos Clínicos 
Pediátricos e de 10 Leitos de UTI Pediátricos, no valor de R$7.480.000..

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

OPINIÕES COM RESSALVA

Examinamos as demonstrações financeiras da Associação de Saúde, 
Esporte, Lazer e Cultura – ASELC ("Entidade”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, exceto pelo possível efeito do assunto descrito na seção a 
seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações 
financeiras acima referidas, apresentam, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e 
Cultura - ASELC, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas 
e médias empresas.

BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA

Conforme nota explicativa nº 9 às demonstrações financeiras, o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 apresenta na rubrica do 
Imobilizado - Bens públicos em nosso poder e bens público em nosso poder 
no passivo, o montante de R$ 3.339.718, e receita de depreciação de bens 
públicos e encargos de depreciação registrados no resultado do exercício de 
R$ 212.711. A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC 
logrou-se vencedora do chamamento público para operacionalização dos 
serviços de saúde do Hospital Regional de Castanhal – HRPC, assinando 
contrato de gestão 001/2021/SESPA em 25 de janeiro de 2021. Desde de o 
início da vigência do contrato de gestão a Associação de Saúde, Esporte, 
Lazer e Cultura – ASELC, não recebeu composição individualizados dos 
ativos imobilizados recebidos como dotação inicial de acordo termo de 
permissão de uso emitido pela Secretária do Estado de Saúde do Pará 
(SESPA), a filial Hospital Regional de Castanhal – HRPC, apresenta no 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 na rubrica do Imobilizado - 
Bens públicos em nosso poder e bens públicos em nosso poder registrado no 
passivo, o montante de R$ 1.783.192, e receita de depreciação bens 
públicos em nosso poder e encargos de depreciação registrados no 
resultado do exercício de R$ 101.332. Consequentemente, não nos foi 
possível determinar se teria havido necessidade de efetuar ajustes em 
relação ao Imobilizado - Bens públicos em nosso poder e Bens públicos em 
nosso poder apresentado nos balanços patrimoniais, em 31 de dezembro de 
2021, bem como nos demais elementos componentes das demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa do período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 
2021.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras. Somos independentes em relação às Entidade, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

ÊNFASE
Renovação do contrato de gestão
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 2 às demonstrações 
financeiras, que descreve que em 21 de janeiro de 2022 a Associação de 
Saúde, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC, gestora da filial Hospital 
Regional Público de Castanhal – HRPC, assinou o 7º. Termo aditivo ao 
Contrato de gestão com vigência até 21 de janeiro de 2023. A renovação 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSSCONTINUAÇÃO

do contrato de gestão depende de um acordo entre as partes, e as 
demonstrações financeiras devem ser lidas nesse contexto.  Nossa 
opinião não está, adicionalmente, ressalvada em relação a esse assunto.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.

-  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Belém, 10 de outubro de 2022 

Protocolo: 868957
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