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eXecUtiVo
.

..

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.723, de 26 de oUtUBro de 2022
acrescenta dispositivos na lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, 
que dispõe sobre o fundo Especial da defensoria Pública do Estado do Pará 
(fUNdEP).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º ficam acrescidos os incisos vi e vii ao art. 2º da lei nº 6.717, de 
26 de janeiro de 2005, com a seguinte redação: 
“art. 2° .....................................................
i - (...) 
vi - custear despesas destinadas ao auxílio-saúde dos membros e 
servidores, a ser regulamentado pelo conselho superior da defensoria 
Pública do Estado do Pará;
vii - conceder ajuda de custo para aquisição de livros de conteúdo jurídico, 
nacionais ou estrangeiros, bem como para a aquisição de aplicativos de 
informática e outros insumos, desde que afetados ao exercício das funções 
pelos membros da defensoria Pública, a ser regulamentado pelo conselho 
superior da defensoria Pública do Estado do Pará.” 
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 26 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº  9.724, de 26 de oUtUBro de 2022
dispõe sobre vantagens funcionais dos auditores, também denominados 
conselheiros substitutos do tribunal de contas dos Municípios do Estado 
do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º aos auditores, também denominados conselheiros substitutos do 
tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, em efetivo exercício, 
são devidas, cumulativamente com os subsídios, as seguintes vantagens 
previstas nesta lei. 
art. 2º licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, adquirida após cada triênio 
ininterrupto de efetivo exercício. 
§ 1º as licenças-prêmio não usufruídas, em regra, serão indenizadas 
por ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do auditor, também 
denominado conselheiro substituto do tcMPa. 
§ 2º fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio do exercício 
atual, concedidas e não gozadas pelos auditores, também denominados 
conselheiros substitutos em atividade, inclusive aquelas concedidas e 
não gozadas em exercícios anteriores à publicação desta lei, respeitada a 
disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, observada a ordem 
cronológica dos pedidos para fins de pagamento. 
art. 3º férias no período de 60 (sessenta) dias, a cada exercício. 
§ 1º É facultada a conversão de um terço de cada período de férias em pecúnia, 
nele considerado o terço constitucional, mediante requerimento à Presidência 
do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias do efetivo gozo. 
§ 2º as férias não usufruídas pelo auditor, também denominado conselheiro 
substituto, por absoluta necessidade de permanência no serviço poderão 
ser convertidas em indenização equivalente ao valor integral do subsídio, 
sem prejuízo do recebimento do terço constitucional, por cada mês de 
férias não usufruídas. 
§ 3º À Presidência do tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará cabe a organização da escala de férias dos auditores, também 
denominados conselheiros substitutos, obedecidas as regras estabelecidas 
no âmbito deste tribunal. 
§ 4º as férias adquiridas e não gozadas de auditores, também denominados 
conselheiros substitutos até a edição desta lei, uma vez marcado seu 
gozo, poderão ser objeto de conversão de um terço em abono pecuniário, 
respeitado, para todos os efeitos, o limite de até duas conversões no ano. 
§ 5º Por ato excepcional da Presidência do tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará, fundamentada na necessidade de serviço, poderá o 
auditor, também denominado conselheiro substituto, ter suspenso o gozo 
de férias com direito a optar pela fruição em outra oportunidade. 
art. 4º ficam convalidados os normativos editados e praticados pelo 
tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará relativos às conversões 
previstas nesta lei, de idêntica natureza jurídica.
art. 5º as despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento 
do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará. 
art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a contar de 02 de setembro de 2022.
Palácio do GovErNo, 26 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.725, de 26 de oUtUBro de 2022
institui o dia Estadual do(a) chef Embaixador(a).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º fica instituído, no âmbito do Estado do Pará, o dia Estadual do(a) 
chef Embaixador (a), a ser celebrado, anualmente, no dia 20 de abril. 
art. 2º as comemorações e atividades alusivas ao dia Estadual do(a) chef 
Embaixador(a), intitulados(as) pelo Prêmio dólmã, passam a integrar o 
calendário oficial de eventos do Estado do Pará.
art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 26 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.726, de  26 de oUtUBro de 2022
institui o dia Estadual de combate e conscientização do câncer de cabeça 
e Pescoço, no âmbito do Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º fica instituído, no Estado do Pará, o dia Estadual de combate 
e conscientização do câncer de cabeça e Pescoço, a ser comemorado, 
anualmente, em 27 de julho.
art. 2º o dia Estadual de combate e conscientização do câncer de cabeça e 
Pescoço terá como objetivo orientar a população sobre o câncer de cabeça 
e de Pescoço, os seus diagnósticos, tratamentos e meios de prevenção.
art. 3º o dia Estadual de combate e conscientização do câncer de cabeça 
e Pescoço passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado.
art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 26 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.727, de 26 de oUtUBro de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
Associação Beneficente e Educacional de Moradores e Produtores Rurais do 
rio Meruú (associação Nova Esperança).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu 
sanciono a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Estado do 
Pará, a Associação  Beneficente  e  Educacional  de  Moradores  e  Produtores  
rurais  do rio Meruú (associação Nova Esperança), entidade de direito privado, 
sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de Igarapé-Miri. 
Parágrafo único. a entidade de que trata este artigo gozará de todos os 
benefícios concedidos pela legislação vigente às entidades consideradas 
de utilidade pública, obrigando-se ao cumprimento do que preceitua a lei 
Estadual nº 4.321, de 3 de setembro de 1970.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 26 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.715, de 26 de oUtUBro de 2022
Declara como de utilidade pública, para fins de desapropriação de benfeitorias, 
áreas situadas nas margens direita e esquerda do rio alto capim, nos 
Municípios de Paragominas e ipixuna do Pará, no Estado do Pará.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição Estadual, e o art. 5º, 
alínea “i”, do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e
considerando que compete ao Estado do Pará a administração do 
subsistema rodoviário do Estado do Pará, na forma do art. 6º da lei nº 
9.210, de 13 de janeiro de 2021; e
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2022/251340, onde se verifica o levantamento das benfeitorias existentes 
na faixa de domínio em área de influência da construção da ponte sobre o 
rio alto capim,
dEcrEta:
Art. 1º Ficam declaradas como de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, em favor do Estado do Pará, as benfeitorias nas áreas 
abaixo descritas:
i - À margem direita, no Município de Paragominas:
a)  Benfeitoria 01: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’48,794”s; N- 9673882.843; 53º48’43,709”W; E- 187364.361;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
João Evangelista dos santos 37,58 37,58

b) Benfeitoria 02: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’47,159”s; N-9673933.193; 53º48’42,765”W; E-187393.407;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
Maria José da silva 47,40 47,40

c) Benfeitoria 03:
1. construção (1) localizada na faixa de domínio territorial da Pa 256, 
margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’46,681”s; N- 9673947.948; 53º48’42,004W”; E- 187416.902;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m² 

associação – casa do Pescador 177,90 161,70
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2. construção (2) localizada na faixa de domínio territorial da Pa 256, 
margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’45,977”s; N- 9673969.585; 53º48’41,926W”; E- 187419.264;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m² 
associação – casa do Pescador 177,90 16,20

d) Benfeitoria 04:
1. construção (1) localizada na faixa de domínio territorial da Pa 256, 
margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’45,509”s; N- 9673984.000; 53º48’41,357”W; E- 187436.806;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²

Maria José da silva 404,18 64,82

2. construção (2) localizada na faixa de domínio territorial da Pa 256, 
margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’45,054”s; N- 9673998.026; 53º48’40,926”W; E- 187450.101;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²

Maria José da silva 404,18 7,27

3. construção (3) localizada na faixa de domínio territorial da Pa 256, 
margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’44,445”s; N- 9674016.807; 53º48’40,076”W; E- 187476.320;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²

Maria José da silva 404,18 78,36

e) Benfeitoria 05: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’45,509”s; N- 757018.833; 53º48’41,357”W; E- 187436.806;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
João Evangelista dos santos 52,00 45,12

f) Benfeitoria 06: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem direita, no município de Paragominas - Pa, de coordenadas 
02º56’43,958”s; N- 9674031.884; 53º48’38,985”W; E- 187509.981;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
Não identificado 

(bar) 249,53 249,53

ii - À margem esquerda, no Município de ipixuna do Pará: 
a) Benfeitoria 01: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de coordenadas 
02º56’53,915”s; N- 9673724.613; 53º48’54,095”W; E- 187043.778;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²
Não identificado 38,02 38,02

b) Benfeitoria 02: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de coordenadas 
02º56’53,889”s; N- 9673725.482; 53º48’54,349”W; E- 187066.818;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²
Josué dos santos souza 287,98 136,19

c) Benfeitoria 03: construção localizada na faixa de domínio territorial 
da Pa 256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de 
coordenadas 02º56’53,827”s; N- 9673727.464; 53º48’52,302”W; E- 
187099.169;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²
Maria de fátima lima dias 83,02 39,03

d) Benfeitoria 04: construção localizada na faixa de domínio territorial 
da Pa 256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de 
coordenadas 02º56’53,509”s; N- 9673737.322; 53º48’51,015”W; E- 
187138.943;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²
Paulo Geonanne Gouvêia de 

Moraes 72,83 57,19

e) Benfeitoria 05: construção localizada na faixa de domínio territorial 
da Pa 256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de 
coordenadas 02º56’52,896”s; N- 9673756.211; 53º48’50,414”W; E- 
187157.448;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²
Paulo Geonanne Gouvêia de 

Moraes 200,81 288,81

f) Benfeitoria 06: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de coordenadas 
02º56’52,408”s; N- 9673771.173; 53º48’50,202”W; E- 187163.962;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²

Paulo Geonanne Gouvêia de 
Moraes 490,42 84,24

g) Benfeitoria 07: construção localizada na faixa de domínio territorial 
da Pa 256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de 
coordenadas 02º56’53,827”s; N- 9673727.464; 53º48’52,302”W; E- 
187099.169;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²
Maria izoneide alves da silva 111,48 77,25

h) Benfeitoria 08: construção localizada na faixa de domínio territorial 
da Pa 256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de 
coordenadas 02º56’54,893”s; N- 9673712.575; 53º48’49,450”W; E- 
187187.372;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²
Josileide dos santos Moraes 3.813,18 127,41

i) Benfeitoria 09: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de coordenadas 
02º56’54,928”s; N- 9673693.648; 53º48’51,881”W; E- 187112.281;

detentor Área do terreno em m² Área da Benfeitoria em m²
Kleyton José Peixoto ribeiro 838,14 128,56

j) Benfeitoria 10: construção localizada na faixa de domínio territorial 
da Pa 256, margem esquerda, no município de ipixuna do Pará - Pa, de 
coordenadas 02º56’55,302”s; N- 9673682.028; 53º48’53,322”W; E- 
187067.755.

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
antônio Marcos alves da silva 1.210,04 112,47

art. 2º a desapropriação das benfeitorias visa à construção de ponte sobre 
o rio alto capim, na Pa-256, nos Municípios de Paragominas e ipixuna do 
Pará, a qual terá como finalidade garantir o acesso às instituições, bens 
e serviços públicos, como escolas municipais, postos de saúde e relações 
comerciais, fomentadoras do fortalecimento da agricultura familiar na 
região e reduzir os custos de manutenção das atuais pontes de madeira.
art. 3º a Procuradoria-Geral do Estado adotará as medidas administrativas 
e/ou judiciais que se fizerem necessárias à consecução do ato expropriatório 
previsto no art. 1º deste Decreto, ficando desde logo autorizada a invocar 
o caráter de urgência no processo judicial, com fundamento no art. 15 do 
decreto-lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
art. 4º as despesas com a execução do presente decreto correrão por 
conta de recursos do tesouro Estadual.
art. 5º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 26 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.716, de 26 de oUtUBro de 2022
Declara como de utilidade pública, para fins de desapropriação de 
benfeitorias, áreas situadas nas margens direita e esquerda do rio alto 
acará, no Município do acará, no Estado do Pará.
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição Estadual, e o art. 5º, alínea 
“i”, do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e
considerando que compete ao Estado do Pará a administração do 
subsistema rodoviário do Estado do Pará, na forma do art. 6º da lei nº 
9.210, de 13 de janeiro de 2021; e
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2022/911632, em que se verifica o levantamento das benfeitorias 
existentes na faixa de domínio em área de influência da construção da 
ponte sobre o rio alto acará,
dEcrEta:
Art. 1º Ficam declaradas como de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, em favor do Estado do Pará, as benfeitorias nas áreas 
abaixo descritas:
i - À margem direita:
Benfeitoria 01: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem direita, de coordenadas 02°24´53.496’’s; E-756965.370; 
48°41’21,504’’W; N-97322865.393;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
rutilene Mendonça lopes 124,94 53,60

 
Benfeitoria 02: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem direita, de coordenadas 02°24’53,723’’s; E-756976.542; 
48°41’21,142’’W, N-9732858.390;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
coNaM- comércio e Navegações 

Moraes ltda. 106,64 26,37

Benfeitoria 03: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem direita, de coordenadas 02°24’52,948’’s; E-757001.466; 
48°41’20,337W’’; N-9732882.173;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
daniel silva e souza 111,60 111,60

Benfeitoria 04: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, de coordenadas 2°24’52,625’’s; E-757018.833; 
48°41’19,776’’s; N-9732892.059;
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detentor  Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
Eliene Gonçalves da conceição 55,53 55,53

Benfeitoria 05: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, de coordenadas 2°24’52,519’’s; E-757025.789; 
48°41’19,551’’W; N-9732895.313;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
Eliene Gonçalves da conceição 55,53 15,20

Benfeitoria 06: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, de coordenadas 2°24’52,326’’s; E-757038.747; 
48°41’19,132’’W; N-97329,1.232;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
Marli da silva Paiva 114,52 114,52

g) Benfeitoria 07: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, de coordenadas 02°24’52,572’’s; E-756992.74; 
48°41’20,620’’W; N-9732893.730;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
João carlos Pinheiro de almeida 0,00 91,10

h) Benfeitoria 08: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, de coordenadas 02°24’52,294’’s; E-757011.601; 
48°41’20,010’’W; N-9732902.243;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
andré avelino da silva 159,82 72,90

i) Benfeitoria 09: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, de coordenadas 02°24’52,124’’s; E-757023.705; 
48°41’19,619’’W; N-9732907.453;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
José aldenes da silva lima 146,59 23,04

j) Benfeitoria 10: construção localizada na faixa de domínio territorial da 
Pa 256, margem direita, de coordenadas 02°24’51,980’’s; E-757034.012; 
48°41’19,286’’W; N-9732911.874;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
José adriano da silva 178,10 37,20

ii - À margem esquerda:
 Benfeitoria 01: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem esquerda, de coordenadas 02°24’57,711’’s; E-756704.700; 
48°41’29,931’’W; n-9732736.310;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
rosilene corrêa lopes 0,00 52,88

b) Benfeitoria 02: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem esquerda, de coordenadas 02°24’57,895’’s; E-756717.214; 
48°41’29,526’’W; N-9732730.636;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
Maria amélia corrêa lopes 74,69 74,69

c) Benfeitoria 03: construção localizada na faixa de domínio territorial da Pa 
256, margem esquerda, de coordenadas 02°24’55,784’’s; E-756774.185; 
48°41’27,686’’W; N-9732795.405;

detentor Área do terreno em m² aérea da Benfeitoria em m²
Joelson Paiva de almeida 32,01 32,01

art. 2º a desapropriação das benfeitorias visa à construção de ponte sobre 
o rio alto acará, na Pa-256, no trecho Pa-475 e Pa-451, no Município de 
Acará, que terá como finalidade garantir a trafegabilidade dos usuários 
com maior segurança e conforto e reduzir os custos de manutenção das 
atuais pontes de madeira. 
art. 3º a Procuradoria-Geral do Estado adotará as medidas administrativas 
e/ou judiciais que se fizerem necessárias à consecução do ato expropriatório 
previsto no artigo anterior, ficando desde logo autorizada a invocar o 
caráter de urgência no processo judicial, com fundamento no art. 15 do 
decreto-lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
art. 4º as despesas com a execução do presente decreto correrão por 
conta de recursos do tesouro Estadual.
art. 5º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 26 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 869750

errata
No decreto estadual datado de 26 de outubro de 2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº. 35.166, de 27 de outubro de 2022, 
na página 5, coluna 1, que autoriza vEra lÚcia alvEs dE olivEira, 
secretária de Estado de comunicação, a viajar para sharm El sheikh/
EGito”.
onde se lê: ...no período de 5 à 23 de novembro de 2022,...
Leia-se: ...no período de 9 à 23 de novembro de 2022,...

errata
No decreto estadual datado de 26 de outubro de 2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 35.166, de 27 de outubro de 2022, 
página 5, coluna 2, que autoriza servidores da secretaria de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas), a viajarem para sharm El 
Sheikh/Egito, a fim de participarem da Conferência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças climáticas 2022 – coP 27:
onde se lê: 

rodolPHo ZaHlUtH Bastos 05 de novembro a 01 de dezembro de 2022
sElMa solaNGE MoNtEiro saNtos 10 a 20 de novembro de 2022

Leia-se: 

rodolPHo ZaHlUtH Bastos 6 a 21 de novembro de 2022
sElMa solaNGE MoNtEiro saNtos 6 a 21 de novembro de 2022

Protocolo: 869752

.

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1445/2022-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 o Processo Nº. 2022/1379179, de 26/10/2022.
rEsolvE:
dEsiGNar, a servidora tHais cristiNa da silva GasPar, id. funcional 
nº. 73504227/2, coordenadora de Núcleo, para responder pela diretoria 
administrativa e financeira desta casa civil da Governadoria do Estado, 
durante o impedimento da titular, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
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: 869406

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 1.451/2022 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo: o processo nº 2022/909728, de 18/07/2022.
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito 
do crGBa, serão efetivadas nos termos desta Portaria, onde deverá ser 
acompanhada a execução por servidor designado para fiscal de contrato 
e seu auxiliar.
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora rEJaNE silva JiMÉNEZ olivEira, ocupante do car-
go de  coordenador, matrícula funcional 5945808/ 1, para a função de fis-
cal do Contrato nº 42/2022 – CCG/PA, firmado com a empresa MARIA DE 
NaZarÉ dUartE MorEira, com vigência de 21/10/2022 a 04/12/2022, 
que tem como objeto a contratação da empresa especializada nos serviços 
de Pintura, incluindo materiais  e mão de obra especializada a ser realizado 
na sede do centro regional de Governo do Baixo amazonas, a contar de 
21/10/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria, 27 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 869350

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1449/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/1368017 de 25 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
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rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de saliNÓPolis/Pa, no período de 23 a 24/10/2022.

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

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

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 27 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.450/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/1367794, 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 iGaraPÉ Miri/Pa, no dia 25/10/2022.

servidor objetivo
Patriccia HEitMaNN ElErEs, cPf 646.668.242-00, matrícula 

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 27 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1452/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/1367823, 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 iGaraPÉ-Miri/Pa, no dia 25/10/2022.

servidor objetivo
saMUEl carvalHo vEloso, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 27 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1453/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo o processo n° 2022/1367582, de 25 de outubro de 2022;
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
NEWtoN araGÃo dE MENEZEs JÚNior, cPf 173.472.892-20, 

matrícula funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assis-
tente operacional ii, 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, 27 dE oUtUBro dE 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 869419

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 1.448/2022-crG, de 27 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,

coNsidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 e;
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/970297.
rEsolvE:
coNcEdEr, a servidora rosiaNE costa dE soUZa, id. funcional nº. 
54190758/1, ocupante do cargo de Assistente Social, Gratificação de 
tempo integral, no percentual de 60% (sessenta por cento), a contar de 
26/10/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria, 27 de outubro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 869408

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

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: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de agenciamento 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 
Governamental; 8912 – capacitação de agentes Públicos; Natureza da 
despesa – 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).
vigência: 26/10/2022 a 25/10/2023.
data da assinatura: 26/10/2022.
osMar viEira da costa JÚNior- cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.
* republicado por ter saído com incorreção no doe nº 35.166 de 
27 de outubro de 2022.

Protocolo: 869345

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo de retiFicaÇÃo 
ao coNtrato adM. 026/2021 - cMG/Pa.

contratante: casa Militar da GovErNadoria do Estado do 
Pará; cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: fortEs coMÉrcio sErviÇos ltda; cNPJ: 11.661.533/0001-30;
Objeto: Retificar o percentual de acréscimo de valor do 1º Termo Aditivo 
ao Contrato Administrativo nº 026/2021 – CMG, publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará nº 35.147 de 11/10/2022.
onde se lê:
objeto: “acréscimo de 24,51687656% no valor inicial do contrato nº 
026/2021 – cMG, conforme disposto no Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1222380 – cMG e fundamentação legal prescrita no art.65, i, 
alínea “b’’ e “d”, § 8º da lei federal 8.666/93;
valor: r$ 1.495.529,47 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)”;
Leia-se:
objeto: “acréscimo de 22,8448349% no valor inicial do contrato nº 
026/2021 – cMG, conforme disposto no Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1222380 – cMG e fundamentação legal prescrita no art.65, i, 
alínea “b’’ e “d”, § 8º da lei federal 8.666/93;
valor: r$ 1.393.534,93 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, qui-
nhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos)”.
data da assinatura: 27/10/2022.
osMar viEira da costa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 869475

eXtrato de Portaria Nº 1247/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Peixe Boi/Pa; Período: 21 a 22/10/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidor/Mf:  Helbert angelo 
de souza freitas, 5962945/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa 
Júnior;
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eXtrato de Portaria Nº 1248/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 24 a 29/10/2022; Quantidade de 
diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); servidora/Mf: Geliane Matias 
damasceno, 5951050/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa 
Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1249/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 22 a 23/10/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidor/Mf: 
luiz carlos Garcia da silva, 55589484/4. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1250/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 28 a 30/10/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); servidora/Mf: 
cleonice Gonçalves Pantoja, 5947460/2. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1251/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 22 a 25/10/2022; 
Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); servidor/Mf:   
Evandro luis vieira da cunha, 5947636/3. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1252/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: iguarapé Miri/Pa; Período: 24 a 25/10/2022; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidor/Mf:  Helbert 
angelo de souza freitas, 5962945/2. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1253/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; 
Período: 22 a 23/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); servidor/Mf: cB PM Wendell Matheus dutra lima, 4219891/4. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1254/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 24 a 29/10/2022; Quantidade 
de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); servidora/Mf: sUB tEN PM 
r/r Maria José dos santos fernandes, 5630070/2. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1255/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 24 a 29/10/2022; Quantidade 
de diárias: 6,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); servidora/Mf: 3° sGt PM 
r/r Marlise de lima silva, 5107598/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1256/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; 
Período: 20 a 25/10/2022; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) e 
5,0 (pousada); servidora/Mf: cB PM danielle siqueira da silva Margalho, 
57232389/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1257/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; 
Período: 25 a 29/10/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 
(pousada); servidor/Mf: cB PM aldo vandamme silva Pessoa, 4218818/3. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1258/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 
26/10/2022 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); servidor/Mf: 3° sGt PM amandio Pereira de oliveira Junior, 
57221925/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1259/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 26 a 27/10/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidor/Mf: sUB tEN PM r/r 
Humberto dias da silva, 5019346/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1260/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 24 a 29/10/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); servidora/Mf: 2° sGt PM r/r 
Jeane feitosa da cruz lima, 56753830/1. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1261/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 24 a 25/10/2022; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidores/Mf: 2° sGt PM 
Klebson Modesto carvalho, 5591767/1; 2° sGt PM r/r Joveniano Monteiro 
do rosário, 519818601. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa 
Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1262/2022 – di/cMG, de 27 de 
oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: salinópolis/Pa; 
Período: 24 a 29/10/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) e 
5,0 (pousada); servidor/Mf: 3° sGt PM Bruno oséas silva dos santos, 
57199652/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1263/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: iguarapé Miri/Pa; 
Período: 25/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); servidor/
Mf: 1º sGt PM Goodmar Monteiro figueiredo, 5197902/3. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1264/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: salinópolis/Pa; Período: 24 a 29/10/2022; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) e 5,0 (pousada); servidora/Mf: alcirene santiago 
vilhena, 5949376/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1265/2022 – di/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 22 a 23/10/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); servidor/Mf: 
sUB tEN PM r/r valter fernando da silva almeida, 3382290/4. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 073/2022 – sF/cMG, 
de 27 de oUtUBro de 2022.

suprido: Heitor lobato Marques, Mf nº 57198332/3;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
valor: r$ 8.800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30.96 (Material de consumo) - r$ 3.800,00
Elemento de despesa: 33.90.39.96 (outros serviços de terceiros– Pessoa 
Jurídica) – r$ 5.000,00
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 869751

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022- 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 que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
destinados para a locação de veículos fixos e eventuais no âmbito do 
Estado do Pará, visando o atendimento das necessidades da casa Militar 
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da Governadoria do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações e estimativas de quantidades contidos no Termo 
de referência.
data da abertura: 11/11/2022;
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 rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 869753

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 550/2022-PGe.G. 
BeLÉM, 26 de oUtUBro de 2022

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o artigo 91 da lei 5.810/94, alterado pela lei nº 
9.348/2021;
rEsolvE:
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de licença paternidade ao servidor, Márcio san-
ta Brígida de oliveira, identidade funcional nº 55589365/1, no período de 
20.10 a 08.11.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 869216
Portaria Nº 540/2022-PGe.G., 26 de oUtUBro de 2022.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rEsolvE:
aUtoriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional triênio Período
ana cláudia santana dos santos abdulmassih 5763975/1 2ª parcela 2010/2013 17.11 a 16.12.2022

idemar cordeiro Peracchi 5902530/2 2ª parcela 2012/2015 01.11 a 30.11.2022

Jefferson de Oliveira Salim 3083292/1 1ª parcela 2003/2006 07.11 a 06.12.2022

João Brito Barata 3154513/1 1ª parcela 2014/2017 27.10 a 25.11.2022

Katia Maria Bezerra cavalcante 2010038/1 2ª parcela 2016/2019 07.11 a 06.12.2022
raymundo adailson reis soares 3156656/1 2ª parcela 2003/2006 16.11 a 15.12.2022

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

Protocolo: 869306

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 533/2022-PGe.G., 26 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais…
rEsolvE:
aUtoriZar o gozo de licença prêmio dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional triênio Período
ana cláudia santana dos santos abdulmassih 5763975/1 2ª parcela 2010/2013 17.11 a 16.12.2022

idemar cordeiro Peracchi 5902530/2 2ª parcela 2012/2015 01.11 a 30.11.2022

Jefferson de Oliveira Salim 3083292/1 1ª parcela 2003/2006 07.11 a 06.12.2022

João Brito Barata 3154513/1 1ª parcela 2014/2017 27.10 a 25.11.2022

Katia Maria Bezerra cavalcante 2010038/1 2ª parcela 2016/2019 07.11 a 06.12.2022
raymundo adailson reis soares 3156656/1 2ª parcela 2003/2006 16.11 a 15.12.2022

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

Protocolo: 869299

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 548/2022-PGe.G., de 26 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rEsolvE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao Procurador do Estado, caio de 
azevedo trindade, identidade funcional nº 5819075/1, nos períodos de 

03.11.2022 a 12.11.2022 e 26.12.2022 a 14.01.2023, referente ao perío-
do aquisitivo 2021/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 869180

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 302/2022 – GaB/seac
BeLÉM Pa, 27 de oUtUBro de 2022

o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo os termos do Processos 2021/1479337;
rEsolvE:
designar os servidores abaixo descritos, para comporem a comissão de 
Fiscalização que tem por objetivo o acompanhamento e fiscalizar o Con-
trato de Gestão nº 036/2022 - SEAC que foi firmado entre a Secretaria Es-
tratégica de articulação da cidadania- sEac e o coNsÓrcio lÍdEr lrM, 
através da empresa lrM coNstrUÇÕEs E EMPrEENdiMENtos ltda-ME, 
cNPJ: 07.750.950/0001-82, no qual o objetivo é a “Manutenção Predial e 
corretivas para as 9 (nove) Usinas da Paz (região Metropolitana de Belém 
e região integração carajás)”.

iteM NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo
01 EstHEr BEatriZ silva castaNHEira 5112451/1 PrEsidENtE
02 rENaN Brito GoMEs JaNaU 5921564/2 MEMBro
03 artUr MaGNo dE carvalHo 5947830/3 MEMBro

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete, 27 de outubro de 2022.
ricardo Birsolla BalEstrEri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 869415

.

.

coNtrato
.

eXtrato – coNtrato Nº 044/2022-seac/Pa.
objeto: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedi-
cação exclusiva de mão de obra, na prestação de segurança desarmada, 
para atender 02 (duas) unidades das Usinas da Paz-UsiPaZ, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência 
e edital.
fundamento: decreto Estadual 534, de 4 de fevereiro de 2020, que regu-
lamenta a modalidade de licitação Pregão Eletrônico, e a lei nº 10.520/02.
data da assinatura: 27/10/2022.
vigência: 10/11/2022 a 09/11/2023.
valor Global: r$ 1.797.024,00 (um milhão, setecentos e noventa e sente 
mil e vinte e quatro reais).
orçamento:
Unidade orçamentária: 760101 (sEac Pa); função: 08 (assistência so-
cial); subfunção: 422 (direitos individuais, coletivos e difusos); Progra-
ma: 1500 (cidadania, Justiça e direitos Humanos); Projeto de ativida-
de: 8818 (implementação das Usinas da Paz); Natureza das despesas: 
339037 (locação de Mão de obra); fonte do recurso: 6361 (contratos 
de vigilância); ação: 276207 (implementação da Usipaz de Parauape-
bas); Plano interno: 105UsP8818c (UsiNa da PaZ Parauapebas) – ação: 
264817 (implementação da Usipaz de canaã dos carajás); Plano interno: 
105Ucc8818c (UsiNa da PaZ canaã dos carajás).
contratada: BElÉM rio sEGUraNÇa ltda, cNPJ: 17.433.496/0001-90, 
sediada na av. almirante Barroso, Pass. Major Eliezer levy, 205, cEP: 
66.812-030, Belém/Pa.
ordenador
ricardo Brisolla BalEstrEri
secretário de Estado

Protocolo: 869329

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 10/2022-seac
o secretário de Estado da secretaria Estratégica de articulação da cida-
dania – sEac/Pa, ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atribuições, e 
com base no Parecer Jurídico nº 297/2022-NUJUr/sEac e 301/2022-NU-
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JUr/sEac e termo de referência, constante nos autos do processo nº. 
2022/1125792, fundamentado no art. 25, ii da lei 8.666/93 c/c art. 13, 
vi da lei nº. 8.666/93, autorizo a contratação direta por meio de inexigi-
bilidade de licitação, para contratação de serviços de capacitação em di-
reitos Humanos e cidadania, destinado aos Guardas civis Municipais, atra-
vés do instituto Palavrações consultoria e Projetos, inscrita no cNPJ nº. 
06.258.062/0001-84, no valor total de r$ 79.801,00 (setenta e nove mil 
e oitocentos e um reais), com dotação orçamentária: Und. orçamentária: 
760101, função: - 08, sub-função: - 244, Programa: - 1500, Proj. ativi-
dade: - 8591, Natureza despesa: - 339039, fonte recurso: - 0101000000, 
ação: - 263486, Plano interno: - 105tPG8591c.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla BalEstrEri
sEcrEtário dE Estado

Protocolo: 869283

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade - seac
o sEcrEtário dE Estado da sEcrEtaria EstratÉGica dE articU-
laÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições, e em cumpri-
mento às determinações contidas no art. 26 da lei nº 8.666/93, ratifica 
a inexigibilidade de licitação para contratação de serviços de capacitação 
em direitos Humanos e cidadania, destinado aos Guardas civis Munici-
pais, através do instituto Palavrações consultoria e Projetos, inscrita no 
cNPJ nº. 06.258.062/0001-84, no valor total de r$ 79.801,00 (setenta e 
nove mil e oitocentos e um reais), com dotação orçamentária: Und. orça-
mentária: 760101, função: - 08, sub-função: - 244, Programa: - 1500, 
Proj. atividade: - 8591, Natureza despesa: - 339039, fonte recurso: - 
0101000000, ação: - 263486, Plano interno: - 105tPG8591c.
À Gerência de licitações e contratos – Glic/sEac para publicação da pre-
sente ratificação, nos termos do art. 26 da Lei nº 8666/93, para que pro-
duza seus efeitos legais.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla BalEstrEri
sEcrEtário dE Estado

Protocolo: 869284

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 295/2022-GaB/seac
BeLÉM Pa, 27 de oUtUBro de 2022.

o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rEsolvE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
conforme discriminação: 

Matr 
FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo dias

5962823-2 JEssica caroliNa silva BittEN-
coUrt 08/06/2021 a 07/06/2022 02/01/2023 a 31/01/2023 30

57227598-
3

dElMa coElHo BraGa da ENcar-
NaÇÃo 08/07/2021- 07/07/2022 02/01/2023 a 31/01/2023 30

5952186-1 PaUlo rodriGo Garcia 12/11/2021- 11/11/2022 02/01/2023 a 16/01/2023 30

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário, 27 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 869430
Portaria Nº 303/2022-GaB/seac
BeLÉM Pa, 27 de oUtUBro de 2022

o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉGica dE Estado dE articUla-
ÇÃo da cidadaNia – sEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rEsolvE:
coNcEdEr à servidora JUliaNa Marcia Baroso, Matrícula 5945669-1,
• 15 (quinze) dias de férias regulamentares no período de 02/01/2023 a 
16/01/2023, referente ao período aquisitivo 12/09/2020 a 11/09/2021;
• 15 (quinze) dias de férias regulamentares no período de 17/01/2023 a 
31/01/2023, referente ao período aquisitivo 12/09/2021 a 11/09/2022;
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário, 27 de outubro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 869432

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 268 de 27 de oUtUBro de 2022
dispõe sobre a comissão de implementação do Processo administrativo 
Eletrônico (PaE) no âmbito da fundação ParáPaz, encarregada de realizar  
a implementação do sistema.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsidEraNdo os arts. 1° e 21° da lei federal nº. 8.159, de 08 de ja-
neiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 
privados e dá outras providências;
coNsidEraNdo o decreto nº. 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando à economi-
cidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação.
rEsolvE:
art. 1° Nomear a comissão para implementação do Processo administrati-
vo Eletrônico no âmbito da fundação ParáPaz, para, sob a presidência do 
primeiro, realizar a implementação do (PaE) com os seguintes servidores:
• João Carlos Nascimento Bandeira Júnior, matrícula n°. 5931217/2 – 
Gestor do PaE;
• Alberto Henrique Teixeira de Barros, matrícula n°. 5614929/2 – Co-
Gestor do PaE;
• Anderson Luiz de Souza Castro, matrícula n°. 5949112/1 – Membro;
• Jhon Keven Cavalcante Campos, matrícula n°. 5948814/2 – Membro.
art. 2° são atribuições da comissão de implantação do PaE:
1. a comissão deverá realizar a revisão do organograma da fundação 
ParáPaz na plataforma do Governo digital;
2. Definir os usuários e nível de acesso;
3. Definir escopo do plano piloto;
4. Definir o treinamento de usuários multiplicadores;
5. implantar o piloto e ajustar sua utilização conforme resultados;
6. avaliar a implantação e implementar para os demais setores.
art. 3° compete ao Gestor setorial do PaE:
1. convocar os demais membros, sempre que necessário para o desenvol-
vimento dos trabalhos da comissão;
2. abrir, presidir e encerrar as sessões da comissão, anunciando as deli-
berações tomadas;
3. resolver questões levantadas, verbalmente ou por escrito, quando fo-
rem de sua competência decisória;
4. determinar a realização das diligências a sEad, necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos da comissão;
5. Praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos 
da comissão.
art. 4° são atribuições do suplente do Gestor setorial do PaE:
1. substituir o Presidente, quando este estiver impossibilitado de exercer 
suas atribuições;
2. Elaborar as atas das sessões;
3. auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender às suas determinações.
art. 5° são atribuições dos demais membros da comissão:
1. atender às convocações feitas pelo Gestor setorial do PaE e participar 
das sessões;
2. auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender às suas determinações.
art. 6° a comissão terá prazo de 90 (noventa dias) para realizar avalia-
ção de implementação do plano piloto, devendo implementar nos demais 
setores da fundação ParáPaz em concordância com o § 1º do art. 35 do 
decreto 2.176, de 12 de setembro de 2018.
art. 7° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 869505
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1012/2022-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 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 24/01/1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1365190 de 24.10.2022,
rEsolvE:
torNar sEM EfEito a Portaria nº 1002/2022-daf/sEPlad, de 25 de ou-
tubro de 2022, publicada no doE nº 35.164 de 26 de outubro de 2022, que 
concedeu diária a servidora, Maria dE NaZarÉ soUZa NasciMENto, id. 
funcional nº 5945696/5 no dia 27.10.2022 para a itaituba/Pa.
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: 869178
Portaria Nº 1013/2022-daF/sePLad, 

de 27 de oUtUBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, 
de 25 de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 
2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1365327 de 24.10.2022,
rEsolvE:
torNar sEM EfEito a Portaria Nº 1008/2022-daf/sEPlad, de 25 de 
outubro de 2022, publicada no doE nº 35.166 de 27 de outubro de 2022, 
que concedeu diária ao servidor, ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo, id. 
funcional nº 5588308/3 no dia 27.10.2022 para a itaituba/Pa.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 27 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869193

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1018/2022-daF/sePLad, 
de 27 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° 2022/1376180,
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora salEtE loPEs dE Brito, id. funcional nº. 
3156532/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na 
coordenadoria de Perícia Médica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 31 de outubro de 2022 a 29 de novembro de 2022, referente ao 
triênio de 01/06/1998 a 31/05/2001.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 27 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869736
Portaria Nº 1004/2022-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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,

coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1355752,
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora NicE farias da silva, id. funcional nº. 
57175338/2, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lotada na 
diretoria de captação de recursos, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 03 de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022, referente 
ao triênio de 01/11/2012 a 31/10/2015 (1ª etapa).
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: 869228
Portaria Nº 1005/2022-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 o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1355752,
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora NicE farias da silva, id. funcional nº. 
57175338/2, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lotada na 
diretoria de captação de recursos, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 30 de janeiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023, referente ao 
triênio de 01/11/2012 a 31/10/2015 (2ª etapa).
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: 869230
Portaria Nº 1016/2022-daF/sePLad, 

de 27 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° 2022/1376125,
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor PaUlo roBErto NEPoMUcENo dE liMa, id. fun-
cional nº. 2097/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, 
lotado na coordenadoria de apoio a Estação cidadania, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01 de dezembro de 2022 a 30 de dezembro 
de 2022, referente ao triênio de 14/01/2005 a 14/01/2008 (2ª etapa).
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 27 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869496
Portaria Nº 1011/2022-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° 2022/1375435,
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora Maria MarGarida liMa MorEira, id. funcional 
nº. 4146/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lotada na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 09 de janeiro de 2023 a 07 de fevereiro de 2023, referente ao 
triênio de 13.03.2013 a 12.03.2016.
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: 869444

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1014/2022-daF/sePLad, 
de 27 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,
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coNsidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/318154 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 95786,
r E s o l v E:
i-coNcEdEr 08 (oito) dias de licença para tratamento de saúde à servi-
dora rosEaNE saNtaNa frasao, id. funcional nº. 57191445/1, ocupante 
do cargo de técnico em Gestão Pública, lotada na coordenadoria de recur-
sos reembolsáveis, no período de 28/01/2022 a 04/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/01/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 27 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869465
Portaria Nº 1015/2022-daF/sePLad, 

de 27 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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/318530 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 95794,
r E s o l v E:
i-coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde ao ser-
vidor sEvEriNo JosE silva dos saNtos, id. funcional nº. 55590290/2, 
ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lotado na diretoria de 
Gestão do Patrimônio, no período de 31/01/2022 a 09/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 31/01/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 27 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869474

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 038/2022 – sePLad/daF
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo, com sede na travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNtratada: Empresa caPital EvENtos E rEstaUraNtE EirEli, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 22.707.168/0001-74, sediada na av. comandante 
Brás de aguiar, nº 420, bairro de Nazaré, cEP: 66035-405, Belém/Pa.
oBJEto:  o presente termo aditivo tem por objeto a supressão do valor 
de r$ 56.373,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais) 
no contrato nº 38/2022-sEPlad/daf, perfazendo o valor total atualizado 
após a supressão em r$ 243.527,00 (duzentos e quarenta e três mil, qui-
nhentos e vinte e sete reais).
o detalhamento dos serviços a serem prestados constam no anexo Único 
deste instrumento, que passa a substituir o anexo i do termo de referên-
cia – itens para iX corrida e caminhada do servidor Público Estadual e ii 
Passeio ciclística do servidor Público Estadual.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.331.1508.8886 – Promoção da saúde ocupacio-
nal e Qualidade de vida do servidor
Uo: 66201
Programa de trabalho: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica
valor: r$ 243.527,00
fonte: 0101000000
  0261000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
  recursos Próprios dos Parceiros
valor total: r$ 243.527,00 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos 
e vinte e sete reais).
data da assiNatUra: 27/10/2022
ordENador: Íris alvEs MiraNda NEGrÃo
  diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 869747

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo: 2º
coNVÊNio Fde Nº: 017/2022

Processo:1034035/2021
objeto: alteração do valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$3.634.801,60, sendo 
como parte do Estado o valor de r$3.489.409,53 e a contrapartida Muni-
cipal passa para o valor de r$145.392,07

data da assinatura: 26/10/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Limoeiro do Ajuru
concedente: sEPlad
ordenador de despesa: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 869286
terMo aditiVo: 2º

coNVÊNio Fde Nº: 015/2022
Processo 427.587/2021
objeto: alteração do valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$655.433,10, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$597.830,82 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$57.602,28
data da assinatura: 26/10/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de São Sebastião da Boa Vista
concedente: sEPlad
ordenador de despesa: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 869288

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1017/2022-daF/sePLad, 
de 27 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, 
de 25 de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 
2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1349084, 20.10.2022.
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora Maria dE NaZarÉ soUZa NasciMENto id. fun-
cional nº 5945696/5 ocupante do cargo de secretária adjunto de Moder-
nização e Gestão administrativa, a viajar para são Paulo/sP, no período 
de 20 a 23.11.2022, para participar do consad Express – Edição Especial 
“Book de transição” e 124º fórum Nacional de secretários de Estado de 
administração na referida cidade.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 27 dE 
oUtUBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869641

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208

editaL Nº 153/seaP/sePLad, de 27 de oUtUBro de 2022
 coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo 4ª etaPa – ProVa de 

aPtidÃo FÍsica - sUB JUdice
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo 
(sEPlad) e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo 
PENitENciária (sEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, e em cumprimento às decisões judiciais 
proferidas nos autos dos Processos n°0801901-78.2022.8.14.0051, 
0802920-78.2022.8.14.0000 e 0802935-88.2022.8.14.0051, tornam 
pública a convocação para realização (sub judice) da 4ª Etapa – Prova de 
Aptidão Física dos candidatos abaixo, conforme a seguir especificado:
1. dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocados 
Para a 4ª etaPa: ProVa de aPtidÃo FÍsica (PaF)
1.1 ficam convocados para a realização da 4ª Etapa: Prova de aptidão 
física (Paf) os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na 
seguinte ordem: local, cidade, endereço, número de inscrição, nome, data 
e horário.

ciaBa (BeLÉM/Pa)

rodoVia artHUr BerNardes Nº 245. Bairro PratiNHa. ceP: 66.816-900

inscrição Nome data HorÁrio

10102 NaYaNY filGUEiras 
BEZErra da costa 05/11/2022 07h00
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3º BataLHÃo da PoLÍcia MiLitar - BPM (saNtarÉM/Pa)

rod. saNtarÉM-cUiaBÁ, 11957-12093. Bairro: rodaGeM.

inscrição Nome data HorÁrio

84409 doMiNGos dE alMEida 
aGUiar 05/11/2022 07h00

5697 saMUEl viaNa crUZ 05/11/2022 07h00

1.2 os candidatos devem seguir todas as orientações informadas no Edital 
n.º 01 sEaP/sEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no 
Edital n.º 32 sEaP/sEPlad, de 09 de março de 2021 (convocação para a 
4ª Etapa: Prova de aptidão física – Paf).
1.2.1 Para os candidatos na condição sub judice que realizarão a 4ª 
Etapa: Prova de aptidão física (Paf) no ciaBa, em Belém, estes deverão 
comparecer ao local usando calça comprida, tênis e camisa de manga curta. 
Estes trajes são obrigatórios na entrada e saída do local. Na execução do 
teste, os trajes apropriados para a prática do exercício físico poderão ser 
utilizados.
2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 869749

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

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: 869381

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato da disPeNsa 002/2022 do coNtrato 
007/2020 PUBLicado No doe N. 35.166, dia 27/10/2022, 

ProtocoLo N. 868772
oNde se LÊ:
ordenador responsável: iris aYrEs dE aZEvEdo GaMa
Leia-se:
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 869244

coNtrato
.

______________________________________________________
coNtrato: 129/2022

Processo:2022/1371399
cHaMada PÚBLica N.002/2021

oBJEto: PrEstaÇÃo dE sErviÇos Na árEa dE saÚdE aos sEGUrados 
E dEPENdENtEs do iasEP.
data de assinatura:28/10/2022
vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
valor: 60.000,00
coNtratado: ilaNa dE aGUiar aGUiar
cNPJ: 10.901.613/0001-53
Endereço: tv. sEtE dE sEtEMBro- Nº 785 Bairro: saNta clara
Município saNtarÉM/Pa, cEP:68.040-610
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
_____________________________________________________

Protocolo: 869301
coNtrato: 125/2022

Processo:2022/107643
cHaMada PÚBLica N.001/2021

oBJEto: PrEstaÇÃo dE sErviÇos Na árEa dE saÚdE aos sEGUrados
E dEPENdENtEs do iasEP.
data de assinatura:25/09/2022
vigência:25/09/2022 a 25/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
valor: 60.000,00
coNtratado: coNsUltÓrio MÉdico corrEa & araUJo ltda-ME
( coNsUltÓrio dr. alBErto)
cNPJ:13.653.877/0001-23
Endereço: av. Pedro rodrigues, nº.420,bairro centro,
Município aBaEtEtUBa/Pa, cEP:68.440-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
_____________________________________________________

coNtrato: 91/2022
Processo:2022/1088551

cHaMada PÚBLica N.001/2021
oBJEto: PrEstaÇÃo dE sErviÇos Na árEa dE saÚdE aos sEGUrados
E dEPENdENtEs do iasEP.
data de assinatura:22/06/2022
vigência:22/06/2022 a 22/06/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
valor: 60.000,00
coNtratado: cardioloPEs diaGNÓsticos ltda-ME (ciNE vÍdEo)
cNPJ:04.450.495/0001-01
Endereço: av. Generalíssimo deodoro nº 1155, altos,
Bairro Umarizal, município Belém/Pa, cEP:66.055-240
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
_____________________________________________________

Protocolo: 869405

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo do coNtrato
Processo Nº 2022/1294317

terMo aditiVo: 2º
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, por mais 12 
meses.
vigência: 04/10/2022 a 04/10/2023
data da assinatura: 04/10/2022.
contrato: 015
Exercício: 2021
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 33.9037
coNtratada: l G sErviÇos ProfissioNais EirEli.
cNPJ Nº. 06.028.733/0001-10
Endereço: tv. são sebastião nº 888, Bairro: sacramenta, cEP 66.123-620, 
Belém/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 869239
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação do doe nº.34.509 do dia 
05/03/2021, Protocolo nº.630888, referente ao extrato do 5º ta ao 
coNtrato Nº 080/2016.
contratada: cliNica dE fisiotEraPia saNtarÉM ltda ME.
oBJEto: Prestação de serviços de assistência ambulatoriais na área de saúde .
cNPJ nº 06.227.960/0001-49
Endereço: tv. silva Jardim, nº 772, Bairro aparecida
Município: santarém/Pa cEP:68.040-540
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 869346

oUtras MatÉrias
.

o iNstitUto de assistÊNcia dos serVidores do estado 
do ParÁ e coMissÃo do recadastraMeNto deterMiNa 

Medidas adMiNistratiVas NecessÁrias À ProrroGaÇÃo 
da aÇÃo de atUaLiZaÇÃo cadastraL de serVidores 

titULares e dePeNdeNtes do PLaNo iaseP.
o Presidente do instituto de assistência dos servidores do Estado do Pará 
- iasEP, no uso das atribuições que lhe confere o decreto N° 2.502, de 20 
de setembro de 2010.
considerando a necessidade da prorrogação do período do recadastramen-
to devido a baixa adesão dos servidores inscritos no Plano iasEP, com vista 
a garantir a regularidade dos servidores titulares e dependentes inscritos 
no Plano iasEP.
r E s o l v E:
art. 1º Prorrogar o período de recadastramento obrigatório do servidor 
titular e dependente inscrito no Plano iasEP, o a prorrogação correrá até o 
dia 30 de novembro de 2022.
art. 2º o recadastramento é individual e deverá ser realizado pelo próprio 
servidor titular inscrito no Plano iasEP, o qual informará seus dados e de 
seu(s) dependente(s), de forma online ou presencial.
art. 3º o servidor titular inscrito no Plano iasEP com pendência de docu-
mentação ou que não proceder o recadastramento previsto nesta portaria, 
no prazo especificado, terá o seu plano IASEP e de seu(s) dependente(s) 
temporariamente suspenso, até a efetiva regularização do cadastro, per-
manecendo disponíveis apenas os atendimentos de urgência e emergência.
art. 4º o restabelecimento do Plano iasEP do servidor titular e seu(s) 
dependente(s) com pendência de documentação ou que não proceder o 
recadastramento, só ocorrerá após envio de documentação pendente para 
análise e regularização do cadastro.
art. 5º a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGistra-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente do iasEP

Protocolo: 869390
..

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 826 de 27 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1372992 (PaE), de 25/10/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar as servidoras abaixo relacionadas, a viajarem ao município 
de Altamira/PA, no dia 08/11/2022, a fim de realizarem o “Papo Previden-
ciário”, que é uma ação do programa de Educação Previdenciária deste 
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, para tratar dos te-
mas: importância da saúde Mental na Preparação para aposentadoria e 
regras de aposentadoria e abono de Permanência, no polo do iGEPrEv do 
referido município:

servidora Matrícula Função/cargo Lotação

luísa Porto da silva de oliveira 5889141/3 téc. Previdenciário a coordenadoria de cadastro e 
Habilitação

renata de oliveira Brandão Garcia 5892414/6 coordenador de Núcleo Núcleo regional de santarém/Pa

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 
às servidoras citadas acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 27 de outubro de 
2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 869303

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 595 de 21 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr, à servidora GENY roliM da silva saNtos, assistente admi-
nistrativo, id func nº 3252310/1, lotada na cEcoMt de Portos e aeropor-
tos, a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (sessenta por 
cento), a contar de 03/10/2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 869268
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 2290 de 18 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 17/10/2022, do gozo das 
férias da servidora lUZia taNia Mota BErNardEs, analista fazendário/
Gerente fazendário, id func nº 3340600/2, lotada na cErat de santarém, 
concedidas pela Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE 
nº 35.108 de 08/09/2022, referente ao exercício de 01/09/2021 a 
31/08/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 05/12/2022 a 20/12/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2292 de 18 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 13 (treze) dias, a contar de 29/09/2022, do gozo das férias 
da servidora daYsE viaNa dE MUrGUEitio, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5062721/2, lotada na cEEat de iPva e itcd, concedidas 
pela Portaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 
05/08/2022, referente ao exercício de 01/09/2021 a 31/08/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2294 de 18 de oUtUBro de 2022
altErar, na Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE 
nº 35.108 de 08/09/2022, o período de gozo de férias da servidora 
tEliaNa dE NaZarE raMos PENa, id func nº 3249360/1, assistente 
administrativo, lotada na cErat de Belém, do período de 03/10/2022 a 
01/11/2022 para o período de 24/10/2022 a 22/11/2022, referente ao 
exercício de 10/07/2021 a 09/07/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2300 de 19 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/10/2022, do 
gozo das férias do servidor JosE Maria BorGEs dE soUsa, auxiliar 
de operação e segurança, id func nº 3253139/1, lotado na célula de 
Gestão de apoio logístico/dad, concedidas pela Portaria Nº 1902 de 
06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 08/09/2022, referente ao 
exercício de 22/09/2021 a 21/09/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas no período de 05/12/2022 a 02/01/2023.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2301 de 19 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 11/10/2022, do 
gozo das férias da servidora EUstalia liGia rEis dE soUZa PEssoa, 
assistente administrativo, id func nº 5151848/1, lotada na cEEat de iPva 
e itcd, concedidas pela Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no 
doE nº 35.108 de 08/09/2022, referente ao exercício de 01/08/2021 a 
31/07/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2305 de 19 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 61 (sessenta e um) dias, de licença para tratamento de saú-
de, a servidora tErEsiNHa dE JEsUs viNHoltE silva, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5106125/1, lotada na cErat de santarém, no perí-
odo de 10/08/2022 a 09/10/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2321 de 20 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 25 (vinte e cinco) dias de férias, referentes ao 1° período, ao 
servidor EdriK ciNtra soaNE, id func nº 5914795/1, fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na célula de análise e controle das obrigações acessó-
rias/daif, para serem usufruídas no período de 21/11/2022 a 15/12/2022, 
referentes ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício
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Portaria Nº 2322 de 20 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 05 (cinco) dias de férias, referentes ao 2° período, ao servidor 
EdriK ciNtra soaNE, id func nº 5914795/1, fiscal de receitas Estadu-
ais, lotado na célula de análise e controle das obrigações acessórias/daif, 
para serem usufruídas no período de 02/01/2023 a 06/01/2023, referentes 
ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2323 de 20 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 1° período, ao ser-
vidor Mario JorGE da silva Motta, id func nº 8086379/1, fiscal de 
receitas Estaduais, lotado na célula de análise e controle das obriga-
ções Principais/daif, para serem usufruídas no período de 02/01/2023 a 
16/01/2023, referentes ao exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2324 de 20 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 2° período, ao ser-
vidor Mario JorGE da silva Motta, id func nº 8086379/1, fiscal de 
receitas Estaduais, lotado na célula de análise e controle das obriga-
ções Principais/daif, para serem usufruídas no período de 02/05/2023 a 
16/05/2023, referentes ao exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2325 de 20 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/10/2022, do gozo das 
férias do servidor Joao BarBosa dE soUsa, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 3268810/2, lotado na cErat de Paragominas, concedida 
pela Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 
08/09/2022, referente ao exercício de 01/09/2021 a 31/08/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2326 de 20 de oUtUBro de 2022
forMaliZar a iNtErrUPÇÃo de 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/06/2022, 
do gozo das férias do servidor JosÉ riBaMar NasciMENto saNtos, fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5915321/1, lotado na cEcoMt de itinga, 
concedidas pela Portaria Nº 1139 de 05/08/2019, publicada no doE nº 33.945 
de 07/08/2019, referente ao exercício de 22/04/2018 a 21/04/2019, as quais 
ficam para serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2328 de 21 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/10/2022, do gozo das 
férias do servidor JosE Maria rodriGUEs PaNtoJa, auxiliar administrativo, 
id func nº 3251845/1, lotado na cEcoMt de itinga, concedida pela Portaria 
Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 08/09/2022, referente 
ao exercício de 16/06/2021 a 15/06/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2329 de 21 de oUtUBro de 2022
ProrroGar por 60 (sessenta) dias, a licença para tratamento de saú-
de, da servidora aNa da GraÇa faGUNdEs caMPos, fiscal de recei-
tas Estaduais, id func nº 5128536/1, lotada na cEcoMt, no período de 
08/09/2022 a 06/11/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2330 de 21 de oUtUBro de 2022
ProrroGar por 61 (sessenta e um) dias, a licença para tratamento de 
saúde, do servidor Joao Batista PortUGal PaNtoJa, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5596190/1, lotado na cErat de abaetetu-
ba, no período de 18/07/2022 a 16/09/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2331 de 21 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 90 (noventa) dias, de licença para tratamento de saúde, 
ao servidor JosE vicENtE Brito dE alfaia, assistente administrati-
vo, id func nº 3252124/1, lotado na cEcoMt de carajás, no período de 
10/08/2022 a 07/11/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2332 de 21 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 60 (sessenta) dias, de licença para tratamento de saúde, a 
servidora Maria BENEdita PiNHEiro, assistente administrativo, id func 
nº 3248860/1, lotada na cEcoMt, no período de 30/07/2022 a 27/09/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2333 de 21 de oUtUBro de 2022
ProrroGar por 90 (noventa) dias, a licença para tratamento de saúde, da 
servidora Maria dE loUrdEs dE liMa loPEs, continuo, id func nº 3247309/1, 
lotada na cErat de abaetetuba, no período de 09/08/2022 a 06/11/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2334 de 21 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 13 (treze) dias, de licença para tratamento de saúde, a ser-
vidora Maria laUra MiraNda GoMEs, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 3247295/2, lotada na cEcoMt, no período de 25/02/2022 a 
09/03/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2335 de 21 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 19 (dezenove) dias, de licença para tratamento de saúde, ao 
servidor raiMUNdo NoNato daMascENo, Motorista fazendário, id func 
nº 52000/1, lotado na cEcoMt do itinga, no período de 22/08/2022 a 
09/09/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2336 de 21 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 120 (cento e vinte) dias, de licença para tratamento de saúde, 
a servidora rosEMarY rodriGUEs PiMENtEl, assistente fazendário, id 
func nº 723622/1, lotada na cEcoMt do itinga, no período de 25/08/2022 
a 22/12/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2337 de 21 de oUtUBro de 2022
ProrroGar por 120 (cento e vinte) dias, a licença para tratamento de 
saúde, da servidora silviNa Maria MartiNs dE liMa, analista fazendá-
rio, id func nº 715573/1, lotada na célula de Gestão de apoio logístico/
dad, no período de 09/07/2022 a 05/11/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2349 de 21 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 18/10/2022, do gozo das 
férias do servidor Marcio JosE alBUQUErQUE carvalHo, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5860008/1, lotado na cErat de 
Paragominas, concedida pela Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada 
no doE nº 35.108 de 08/09/2022, referente ao exercício de 10/06/2021 
a 09/06/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2350 de 21 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 14/10/2022, do gozo 
das férias do servidor JosE aNtoNio rodriGUEs silva dE olivEira, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 2007967/3, lotado na 
cEcoMt, concedida pela Portaria Nº 1961 de 08/09/2022, publicada no 
doE nº 35.111 de 12/09/2022, referente ao exercício de 06/08/2019 a 
05/08/2020, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2352 de 21 de oUtUBro de 2022
EXclUir dos efeitos da Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no 
doE nº 35.108 de 08/09/2022, que concedeu férias aos servidores desta 
secretaria para o mês de outubro/2022, o nome do servidor liNdEMBErG 
alviNo araGao, id func nº 528625/2, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cErat de Marabá.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2353 de 21 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 2° período, ao servi-
dor liNdEMBErG alviNo araGao, id func nº 5128625/2, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, lotado na cErat de Marabá, para serem usufruí-
das no período de 19/12/2022 a 02/01/2023, referentes ao exercício de 
06/08/2021 a 05/08/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2360 de 24 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 18 (dezoito) dias, de licença para tratamento de saúde, ao 
servidor rUi carlos viaNa da costa, assistente administrativo, id func 
nº 3251772/1, lotado na cErat de santarém, no período de 03/05/2022 
a 20/05/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2361 de 24 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 28/09/2022, do gozo das 
férias da servidora aNa caroliNE da crUZ corrEa, o Gerente fazendário, 
id func nº 5950876/1, lotada na célula de Gestão de apoio logístico/
dad, concedida pela Portaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no 
doE nº 35.069 de 05/08/2022, referente ao exercício de 13/09/2021 a 
12/09/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2362 de 24 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor valdENor MEdEiros 
dE aNdradE, id func nº 5128170/1, fiscal de receitas Estaduais, lotado 
na cEcoMt de Gurupí, para serem usufruídas no período de 01/12/2022 a 
30/12/2022, referentes ao exercício de 11/05/2021 a 10/05/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2363 de 24 de oUtUBro de 2022
aUtoriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias a servidora HElENiZE 
HElENa loBato da silva, id func nº 5570107/1, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, lotada na cErat de Marituba, para serem usufruídas 
no período de 12/12/2022 a 09/01/2023, em virtude da interrupção das 
férias referente ao exercício de 26/11/2019 a 25/11/2020, pela Portaria 
Nº 1656 de 09/08/2021, publicada no doE n° 34.669 de 13/08/2021.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício
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Portaria Nº 2364 de 24 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 20/10/2022, do gozo das 
férias da servidora MarivoNE aMoriM vaZ, assistente fazendário, id 
func nº 5206847/1, lotada na corregedoria fazendária, concedida pela 
Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 
08/09/2022, referente ao exercício de 04/10/2021 a 03/10/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas no período de 23/12/2022 a 
06/01/2023.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2365 de 24 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora Maria do livraMENto 
alvEs BENJaMiN, id func nº 3247120/1, agente de serviços, lotada na 
corregedoria fazendária, para serem usufruídas no período de 01/11/2022 
a 30/11/2022, referentes ao exercício de 09/08/2021 a 08/08/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2366 de 24 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 17/10/2022, do gozo 
das férias do servidor aMadEU fadUl tEiXEira, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5279984/1, lotado na cEcoM de Portos e 
aeroportos, concedida pela Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada 
no doE nº 35.108 de 08/09/2022, referente ao exercício de 22/04/2021 
a 21/04/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2367 de 24 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor GildEMar HENriQUE 
da foNsEca, id func nº 5703603/1, Motorista fazendário, lotado na 
cErat de altamira, para serem usufruídas no período de 14/11/2022 a 
13/12/2022, referentes ao exercício de 04/02/2021 a 03/02/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2368 de 24 de oUtUBro de 2022
ProrroGar por 120 (cento e vinte) dias, a licença para tratamento de 
saúde, da servidora EliZaBEtH do socorro dE soUZa carNEiro, di-
gitador, id func nº 5158648/1, lotada na célula de Padronização de Proce-
dimentos fiscais/dfi, no período de 31/07/2022 a 27/11/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2369 de 24 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor JosE WalKEr da costa 
aZEvEdo, id func nº 3246353/1, assistente administrativo, lotado na cé-
lula de Gestão de apoio logístico/dad, para serem usufruídas no período 
de 01/11/2022 a 30/11/2022, referentes ao exercício de 01/02/2020 a 
31/01/2021.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2380 de 24 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 90 (noventa) dias, de licença para tratamento de saúde, a 
servidora virGiNia lUcia NEvEs do NasciMENto, fiscal de receitas Es-
taduais, id func nº 2007037/2, lotada na cEcoMt de araguaia, no período 
de 18/04/2022 a 16/07/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2381 de 24 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr 90 (noventa) dias, de licença para tratamento de saúde, a 
servidora tEliaNa dE NaZarE raMos PENa, assistente administrativo, id 
func nº 3249360/1, lotada na cErat de Belém, no período de 02/05/2022 
a 30/07/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2382 de 24 de oUtUBro de 2022
aUtoriZar, 16 (dezesseis) dias de gozo de férias ao servidor BrUNo 
torrEs dE soUZa, id func nº 5914737/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotada no tribunal administrativo de recursos fazendários, para 
serem usufruídas no período de 16/11/2022 a 01/12/2022, em virtude da 
interrupção das férias referente ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, 
pela Portaria Nº 1512 de 19/07/2022, publicada no doE n° 35.060 de 
28/07/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2383 de 24 de oUtUBro de 2022
aUtoriZar, 23 (vinte e três) dias de gozo de férias ao servidor GivaNildo 
dos saNtos MoUra, id func nº 5915221/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEcoMt de Portos e aeroportos, para serem usufruídas no 
período de 09/01/2023 a 31/01/2023, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, pela Portaria Nº 
832 de 09/05/2022, publicada no doE n° 34.973 de 18/05/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2384 de 24 de oUtUBro de 2022
aUtoriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor fraNcisco 
dE assis MadEira coElHo, id func nº 5914888/1, fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEcoMt de Portos e aeroportos, para serem usufruídas 
no período de 02/12/2022 a 30/12/2022, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, pela Portaria Nº 44 de 
10/01/2022, publicada no doE n° 34.835 de 18/01/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2385 de 24 de oUtUBro de 2022
altErar, na Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 
35.108 de 08/09/2022, o período de gozo de férias da servidora Marta 
GoMEs BENcHiMol, id func nº 5392632/2, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na cErat de Belém, do período de 17/10/2022 a 
31/10/2022 para o período de 17/10/2022 a 15/11/2022, referente ao 
exercício de 01/10/2021 a 30/09/2022.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº  2386 de 24 de oUtUBro de 2022
dEsiGNar a servidora WaNdErlEia rodriGUEs dE araUJo, id func nº 
715980/1, agente administrativo, para responder pela célula de Gestão 
de recursos financeiros/dad, no período de 13/10/2022 a 28/10/2022, 
por motivo do processo nº 2022/1339048, de substituição do diretor de 
administração á titular loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa, 
Identificação Funcional nº 31690/3, ocupante do cargo/função de Coorde-
nador fazendário.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2387 de 24 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/10/2022, do gozo 
das férias do servidor carlos NaZarENo NatividadE JardiM, Motorista 
fazendário, id func nº 5703611/1, lotado na cEcoMt de Gurupí, concedida 
pela Portaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 
08/09/2022, referente ao exercício de 30/09/2020 a 29/09/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2388 de 24 de oUtUBro de 2022
iNtErroMPEr, 23 (vinte e três) dias, a contar de 19/09/2022, do gozo das 
férias da servidora GiNa salEs corrEa, auditor fiscal de receitas Estaduais/
coordenador fazendário, id func nº 5915157/1, lotado na cErat de santarém, 
concedida pela Portaria Nº 1847 de 26/08/2022, publicada no doE nº 35.124 
de 22/09/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2389 de 24 de oUtUBro de 2022
dEsiGNar a servidora MarlY aNNE oliviEr dE olivEira NoBUMasa, id 
func nº 57191447/1, assistente administrativo, em substituição a servidora 
tHais cavalEiro dE MacEdo coElHo, id func nº 5915769/2, Gerente 
fazendário, no período de 07/10/2022 a 21/10/2022, por motivo de férias.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 869330
Portaria Nº 2.421 de 27 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 o servidor, JorGE aUGUsto silva MENdEs, Matrícula 
n° 57230166/1, assistente de infraestrutura, e carlos JosÉ dE soUZa 
MoNtEiro, Matrícula n° 3217884/1, servente, para atuarem respectiva-
mente como fiscal e fiscal substituto referente ao 1º tac ao contrato nº 
110/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
sEfa e a Empresa taM coMÉrcio dE PEÇas E sErviÇos dE rEfriGE-
raÇÃo 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 - 
MaritUBa – Pa
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração em exercício

Protocolo: 869549
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002973, de 19 de oUtUBro de 2022 

Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: acacio da silva Passos.
cPf: 037.927.142-72.
Marca/ModElo: vW/NivUs cl tsi.
cHassi: 9BWcH6cH6PP011621.

Portaria Nº 2022330002974, de 19 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: aliNE MariNa PriNtEs coElHo.
cPf: 574.169.312-15.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs s drct cvt.
cHassi: 94dfcaP15lB229090.

Portaria Nº 2022330002969, de 19 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: faBricio GoUvEia PorPiNo.
cPf: 716.831.192-15.
Marca/ModElo: i/toYota HilUX cdsrva4fd.
cHassi: 8aJBa3cd5M1649300.
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Portaria Nº 2022330002979, de 21 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: GUaracY dE soUsa PorPiNo.
cPf: 031.940.782-91.
Marca/ModElo: toYota/Yaris sa Xl15livE.
cHassi: 9BrBc9f39M8112009.

Portaria Nº 2022330002977, de 21 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: MarcElla frEirE raMos.
cPf: 537.547.862-53.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs s drct cvt.
cHassi: 94dfcaP15lB237415.

Portaria Nº 2022330002981, de 21 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: Maria JosE MElo dE cristo.
cPf: 522.288.272-15.
Marca/ModElo: toYota/Yaris sa Xl15livE.
cHassi: 9BrBc9f30l8082378.

Portaria Nº 2022330002978, de 21 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: MilENa carvalHo cUNHa.
cPf: 381.499.662-34.
Marca/ModElo: vW/t cross cl tsi ad.
cHassi: 9BWBH6Bf6l4053729.

Portaria Nº 2022330002986, de 25 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: JoNair lUiZ alvEs.
cPf: 388.447.616-53.
Marca/ModElo: toYota/Yaris sa Xl15livE.
cHassi: 9BrBc9f34M8112676.

Portaria Nº 2022330002982, de 25 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: valENtiNa fErrEira fUrtado.
cPf: 049.030.452-42.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs activE cvt.
cHassi: 94dfcaP15MB404739.

Portaria Nº 2022330003000, de 26 de oUtUBro de 2022 
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: artUr costa olivEira.
cPf: 063.128.512-14.
Marca/ModElo: cHEv/tracKEr 12t a Pr.
cHassi: 9BGEP76B0PB145767.

Protocolo: 869353
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002967, de 18 de oUtUBro de 2022

Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BasE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNtErEssado: PaUlo afoNso da costa MoNtEiro.
cPf: 151.560.872-72.
Marca/ModElo: toYota/Yaris Ha Xl15.
valor do vEÍcUlo coM iMPostos: r$94.490,00.
valor do vEÍcUlo coM isENÇÃo dE iPi/icMs: r$77.340,74.

Portaria Nº 2022330002971, de 19 de oUtUBro de 2022
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BasE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNtErEssado: NUBia liMa da silva.
cPf: 583.018.282-34.
Marca/ModElo: cHEv/oNiX PlUs 10tat lt1.
valor do vEÍcUlo coM iMPostos: r$94.350,00.
valor do vEÍcUlo coM isENÇÃo dE iPi/icMs: r$82.127,00.

Portaria Nº 2022330002991, de 25 de oUtUBro de 2022
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BasE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNtErEssado: artHUr caMarGo rodriGUEs MarQUEs.
cPf: 081.569.412-17.
Marca/ModElo: cHEv/oNiX PlUs 10tMt lt1.
valor do vEÍcUlo coM iMPostos: r$96.890,00.
valor do vEÍcUlo coM isENÇÃo dE iPi/icMs: r$87.072,00.
coNdUtor(Es) aUtoriZado(s): 
lidia MarQUEs E silva caMarGo cNH: 3379182650
WaNdErsoN caMarGo rodriGUEs cNH: 1553398885

Portaria Nº 2022330002984, de 25 de oUtUBro de 2022
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BasE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNtErEssado: lUiZa fUZEti olivEira.
cPf: 087.106.832-08.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20 1.0M coMfor.
valor do vEÍcUlo coM iMPostos: r$83.190,00.
valor do vEÍcUlo coM isENÇÃo dE iPi/icMs: r$68.655,89.
coNdUtor(Es) aUtoriZado(s): 
Priscila Motta fUZEti olivEira cNH: 3690659123
diEGo HENriQUE olivEira cNH: 1823058123

Portaria Nº 2022330002988, de 25 de oUtUBro de 2022
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BasE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNtErEssado: WaltEr Maia PaoloNi.
cPf: 634.353.652-34.
Marca/ModElo: cHEv/oNiX 10tat lt1.
valor do vEÍcUlo coM iMPostos: r$97.810,00.
valor do vEÍcUlo coM isENÇÃo dE iPi/icMs: r$84.591,00.
coNdUtor(Es) aUtoriZado(s): 
YUlE KaEl sUZUKi PaoloNi cNH: 7615786726
YUriKo sUZUKi cNH: 145539818

Portaria Nº 2022330003002, de 26 de oUtUBro de 2022
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BasE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNtErEssado: BrUNo dE aGUiar dos saNtos.
cPf: 946.217.132-72.
Marca/ModElo: cHEv/oNiX 10Mt lt2.
valor do vEÍcUlo coM iMPostos: r$83.190,00.
valor do vEÍcUlo coM isENÇÃo dE iPi/icMs: r$72.156,00.
coNdUtor(Es) aUtoriZado(s): 
GlaUcE olivEira dE aGUiar cNH: 1043333637

Portaria Nº 2022330002998, de 26 de oUtUBro de 2022
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BasE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNtErEssado: JosE fErrEira raMos.
cPf: 000.468.332-34.
Marca/ModElo: toYota/Yaris sd Xl 15 at.
valor do vEÍcUlo coM iMPostos: r$99.990,00.
valor do vEÍcUlo coM isENÇÃo dE iPi/icMs: r$79.849,00.

Portaria Nº 2022330002995, de 26 de oUtUBro de 2022
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência, síndrome down ou autista.
BasE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNtErEssado: Nicolas alvEs da silva.
cPf: 071.558.782-00.
Marca/ModElo: cHEv/oNiX 10Mt lt2.
valor do vEÍcUlo coM iMPostos: r$87.990,00.
valor do vEÍcUlo coM isENÇÃo dE iPi/icMs: r$69.409,00.
coNdUtor(Es) aUtoriZado(s): 
JailsoN alvEs da silva JUNior cNH: 4961177108

Protocolo: 869354
Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 

de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002964, de 17 de oUtUBro de 2022 

Motivo: revogar a Portaria n.º 2022330002489, de 04 de julho de 2022, 
que concedeu a isenção do iPva.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNtErEssado: tatiaNE sEBastiaNa loPEs dE MoraEs.
cPf: 607.785.982-68.
Marca/ModElo: rENaUlt/saNdEro sW1616va.
cHassi: 93YBsr8vNEJ308198.

Portaria Nº 2022330002975, de 20 de oUtUBro de 2022 
Motivo: revogar a Portaria n.º 2021330002141, de 08 de abril de 2021, 
que concedeu a isenção do iPva.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: odENildo QUEiroZ dE soUsa.
cPf: 195.191.332-91.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE lNGtd at d.
cHassi: 988611126JK185746.

Portaria Nº 2022330002976, de 20 de oUtUBro de 2022 
Motivo: revogar a Portaria n.º 2022330001929, de 14 de março de 2022, 
que concedeu a isenção do iPva.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: odENildo QUEiroZ dE soUsa.
cPf: 195.191.332-91.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE lNGtd at d.
cHassi: 988611126JK185746.

Portaria Nº 2022330002993, de 25 de oUtUBro de 2022 
Motivo: revogar a Portaria n.º 2021330003102, de 19 de outubro de 
2021, que concedeu a isenção do iPva.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: aNa sUElY cHavEs dE soUZa.
cPf: 186.178.082-68.
Marca/ModElo: citroEN/c3 Picasso EXc a.
cHassi: 935sdNfNWdB520149.

Protocolo: 869358
Portarias de recoNHeciMeNto de iMUNidade 

de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330003004, de 26 de oUtUBro de 2022

Motivo: reconhecer a imunidade de iPva para o ano de 2021, 2022.
BasE lEGal: art. 150, inciso vi, alínea "a", § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: coMissao rEGioNal dE oBras da 8 rEGiao Militar.
cNPJ: 28.890.858/0001-98.
EXErcÍcio cHassi Marca/ModElo
2021 9Bd281a22MYv87767 fiat/strada ENdUraNcE cs
2022 9Bd281a22MYv87767 fiat/strada ENdUraNcE cs

Portaria Nº 2022330002980, de 21 de oUtUBro de 2022 
Motivo: reconhecer a imunidade de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 150, inciso vi, alínea "c" da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: sErvico social da iNdUstria.
cNPJ: 03.768.023/0004-81.
EXErcÍcio cHassi Marca/ModElo
2022 9Bd119609d1108140 fiat/doBlo EssENcE 1.8

Protocolo: 869360
Portaria Nº 2415 de 27 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 as servidoras, KEllY aZEvEdo BorGEs lEal NEvEs, 
auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 5914778/1, 
para atuar como fiscal titular e aNGEla cristiNa aQUiNo dE caM-
Pos Matos, auditora fiscal de receitas Estaduais, com id. funcional nº 
5858151/1, para atuar como fiscal substituta, ambas lotadas na diretoria 
de tecnologia da informação - dti, do 1º termo aditivo ao contrato nº 
104/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e 
o consultor alaN dE alBUQUErQUE cordEiro, que tem como objeto a 
prorrogação do prazo de vigência e o reajuste do valor mensal do contrato.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
loUrdEs tErEZiNHa liMa GarcEZ da costa
diretora de administração em exercício

Protocolo: 869370

errata

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no 
art.1, inciso iii, alínea “f” da Portaria sefa no 451, de 13 de fevereiro de 
2019,publicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro 
de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração

errata da Portaria Nº 2356 de 25 de oUtUBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.166, de 27/10/2022.

servidora: EliaNa dE olivEira PiNto.
onde se lê: período de 30.10.2022.
agora leia – se: período de 23.10.2022 à 30.10.2022.

Protocolo: 869265

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1º.
coNtrato: 104/2021/seFa.

data da assinatura: 25/10/2022.
objeto: o presente termo aditivo ao contrato nº 104/2021/sEfa, que tra-
ta da contratação de consultor individual, tem por objeto: a prorrogação 
do prazo de vigência pelo período 12 meses com início em 26/10/2022 e 
término em 25/10/2023; o reajuste do valor mensal do contrato, passando 
de r$ 15.000,00 para r$ 16.309,06; e a inserção da cláusula de reajuste.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170107 - Pará Gov. Profisco ii
função: 04 - administração
sub-função: 126 - tecnologia da informação
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8238 - Gestão de tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros serviços de terceiros - Pessoa física
valor mensal: r$16.309,06
valor anual: r$195.708,72
fontes de recursos: 0131 / 0331 - operações de crédito Externas
contratado: alan de albuquerque cordeiro, rG nº 3159897 Pc/Pa, cPf/Mf 
nº 664.980.742-72. End: c. Nova iv, tv. WE 50, nº 51, cidade Nova, cEP 
67.133-330, ananindeua/Pa.
ordenador: rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior.

Protocolo: 869187

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 020/2022.

a sEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElEtroNico - tipo menor preço por item, conforme 
abaixo:
objeto: aquisição de 01 (um) caminhão com carroceria tipo baú em alu-
mínio liso, com duas portas traseiras e uma porta lateral (lado direito) e 
plataforma para carga e descarga, conforme especificações contidas no 
termo de referência.
data da aBErtUra: 11/11/2022 –
Hora: 10h.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida visconde de souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro
cGlc/dad/sEfa

Protocolo: 869242

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 35/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1006139

PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa i G dos saNtos dE olivEira Ei-
rEli , pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.363.204/0001-43.
do oBJEto do coNtrato:  aquisição de 500 UNd de cestos de lixo sem 
tampa 15 litros.
valor GloBal: r$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinqüenta reais).
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE disPENsa dE licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da lei fede-
ral nº 8.666/93 c/c art. 1º do decreto Estadual nº 856/2020 e art. 2º da 
instrução Normativa 67/2021-sEPlad, bem como Manifestação Jurídica nº 
411/2022-coNJUr.
rEcUrsos orÇaMENtários:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 170101 - secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de consumo
valor estimado: r$ 7.450,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
ordENador rEsPoNsávEl: rené de oliveira e sousa Júnior, secretário 
de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
data: 26 de outubro de 2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 869732
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo 2022/1006139 para a contrata-
ção de empresa para atender as necessidades da secretaria de Estado 
da fazenda do Estado do Pará, através da empresa i G dos saNtos dE 
olivEira EirEli .
valor : r$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinqüenta reais).
Belém (Pa),  26 de outubro de 2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
sEcrEtário dE Estado da faZENda

Protocolo: 869733

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  2405 de 27 de outubro de 2022 autorizar 10 e 1/2  
diárias ao servidor JosE afoNso dUartE PiNto, nº 0324672801, 
tEcNico i, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  
araGUaia,  objetivo de desempenhar atividade no sPPJ da unidade., no 
período de 21.10.2022 à 31.10.2022, no trecho conceição do araguaia - 
redenção - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2402 de 27 de outubro de 2022 autorizar 14 e 
1/2  diárias ao servidor Marcos corrEa da silva, nº 0568158801, 
Motorista faZENdário - B - iii, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE 
coNtrolE dE MErcadorias EM trÂNsito, objetivo de conduzir viatura 
oficial na unidade, no período de 01.11.2022 à 15.11.2022, no trecho 
Belém - conceição do araguaia - Belém.
Portaria N.º 2404 de 27 de outubro de 2022 autorizar 13 e 1/2  
diárias a servidora lUisa HElENa do EsPirito saNto rodriGUEs, nº 
0325175601, assistENtE adMiNistrativo, coordENaÇÃo EXEcUtiva 
dE coNtrolE dE MErcadorias EM trÂNsito, objetivo de desempe-
nhar atividade administrativa na base integrada fluvial Antônio Lemos, no 
período de 02.11.2022 à 15.11.2022, no trecho Belém - Breves -antonio 
lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 2420 de 27 de outubro de 2022 autorizar 14 e 1/2  
diárias ao servidor JosE PaUlo MENdEs dE liMa, nº 0324872001, 
assistENtE adMiNistrativo, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.
triB./NÃo triBUtária dE caPaNEMa, objetivo de desempenhar atividade 
administrativa na unidade, no período de 01.11.2022 
à 15.11.2022, no trecho Bragança - Marabá - Bragança.

Protocolo: 869429

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
o coordENador EXEcUtivo da cEEat – sUBstitUiÇÃo triBUtária, 
dEsta sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, a
conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao aiNf nº 
372019510000575-1, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntá-
rio no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação 
desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de 
dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e trav. 
castelo Branco - são Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão social: PHiliPs MEdical sYstEMs ltda
cNPJ: 58.295.213/0001-78
Processo N: 372019510000575-1
ENio roBErto alvEs Maia.
coordENador faZENdário da cEEat-st

Protocolo: 869271
editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
o coordENador EXEcUtivo da cEEat – sUBstitUiÇÃo triBUtária, 
dEsta sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições, 
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, 
intimada da decisão da Primeira câmara Permanente de Julgamento do 
tribunal administrativo de recursos fazendários, prolatada na sessão rea-
lizada em 08/08/2022, relativa ao processo nº 172017510000043-1, aiNf 
172017510000043-1, que negou provimento ao recurso nº 19111 – de 
ofício, conforme acórdão nº 8516 – 1ª cPJ
razão social: aJEs coMErcio dE ProdUtos EsPEciais ltda - EPP
cNPJ: 68.561.703/0001-22
Processo N: 172017510000043-1
ENio roBErto alvEs Maia
coordENador faZENdário da cEEat-st

Protocolo: 869272

editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
o coordENador EXEcUtivo da cEEat – sUBstitUiÇÃo triBUtária, 
dEsta sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, a
conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao aiNf nº 
172017510000164-0, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntá-
rio no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação 
desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de 
dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e trav. 
castelo Branco - são Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão social: atlÂNtida distriBUidora dE ProdUtos aliMENtÍcios 
EirEli
cNPJ: 08.917.306/0001-19
Processo N: 172017510000164-0
ENio roBErto alvEs Maia.
coordENador faZENdário da cEEat-st

Protocolo: 869273
editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
o coordENador EXEcUtivo da cEEat – sUBstitUiÇÃo triBUtária, 
dEsta sEcrEtaria dE Estado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, a
conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao aiNf nº 
172019510000221-8, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntá-
rio no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação 
desta notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de 
dezembro de 1998, alterada pela lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
av. Gentil Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre av. José Bonifácio e trav. 
castelo Branco - são Braz, Belém-Pa, no horário de 08:00 às 14:00hs.
razão social: foXcEl EQUiPaMENtos ElÉtricos ltda
cNPJ: 04.050.645/0001-90
Processo N: 172019510000221-8
ENio roBErto alvEs Maia.
coordENador faZENdário da cEEat-st

Protocolo: 869276
cerar ParaGoMiNas - aiNF de trÂNsito

o ilmo. sr. francisco assis carolino Junior, coordenadora da cErat Pa-
ragominas, desta secretaria de Estado da fazenda. faZ saBEr a todos 
quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem 
conhecimento, que foram lavrados Autos de Infração e Notificação Fiscal de 
trânsito, decorrentes de termos de apreensão e depósito, contra o sujeito 
passivo abaixo relacionado:

aiNF  tad i.e/cNPJ/cPF raZÃo sociaL
362022510000017-4 - 352021390001592 15.428.769-5 aNtoNio carlos PriorE JUNior

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publica-
ção deste edital, de acordo com o que estabelece a lei n.o 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, loca-
lizada na av. presidente vargas, s/N - Bairro celio Miranda – Paragominas 
(PA), findo o qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cErat Paragominas

Protocolo: 869338

t.
.

torNar seM eFeito
.

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 2416 de 27 de outubro de 2022 torNar sEM EfEito 
a Portaria Nº 2187 de 03/10/2022, que concedeu 11 e 1/2, no período 
de 20.10.2022 à 31.10.2022 ao servidor fraNcisco GoMEs PErEira, 
identificação funcional nº 05539420/1, Analista Fazendário - B. por motivos 
do sistema de informática estar com problemas.

Protocolo: 869384

.

.

oUtras MatÉrias

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria N.º202201001213 de 27/10/2022 - Proc N.º 

002022730007604/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Haroldo freire da silva – cPf: 186.207.522-00
Marca: cHEv/tracKEr t a lt EcoNoflEX tipo: Pas/automóvel
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Portaria N.º202201001215 de 27/10/2022 - Proc N.º 
002022730007619/seFa

Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Emiliano rodrigues do Nascimento – cPf: 244.880.202-59
Marca: i/fiat croNos 1.0 tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001217 de 27/10/2022 - Proc N.º 
002022730007207/seFa

Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: thiago Monteiro do Nascimento – cPf: 007.857.432-35
Marca: cHEv/oNiX PlUs 10tat Pr2 tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204006067, de 27/10/2022 - Proc N.º 

2022730007620/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio da silva furtado – cPf: 124.070.622-72
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/oNiX 10Mt JoYE/Pas/automovel/9BGKl48U0KB207283

Portaria N.º202204006069, de 27/10/2022 - Proc N.º 
2022730007575/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose carlos cordeiro de freitas – cPf: 104.196.402-15
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69l0fG292632

Portaria N.º202204006071, de 27/10/2022 - Proc N.º 
2022730007571/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: claudemir dos santos Pereira cunha – cPf: 463.741.912-34
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drivE 1.3/Pas/automovel/8aP359afPPU239471

Portaria N.º202204006073, de 27/10/2022 - Proc N.º 
2022730007586/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: claudio andre alves de Jesus – cPf: 697.127.192-00
Marca/tipo/chassi
cHEv/sPiN 1.8l at ltZ/Pas/automovel/9BGJc75E0GB113567

Portaria N.º202204006075, de 27/10/2022 - Proc N.º 
42022730004893/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: francinaldo de lima silva – cPf: 592.648.452-91
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/coBalt 1.8 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69E0GB184975

Portaria N.º202204006077, de 27/10/2022 - Proc N.º 
2022730007539/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: Miguel damasceno Monteiro – cPf: 001.212.308-05
Marca/tipo/chassi
toYota/ccross XrE 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG9N0027912

Portaria N.º202204006079, de 27/10/2022 - Proc N.º 
2022730007621/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: andre Marcio da silva seabra – cPf: 510.892.702-91
Marca/tipo/chassi
vW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U3lt074038

Portaria N.º202204006081, de 27/10/2022 - Proc N.º 
2022730006711/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: augusto cesar soares rocha – cPf: 449.528.132-15
Marca/tipo/chassi
ford/Ka sE 1.0 Ha c/Pas/automovel/9BfZH55l7M8074240

Portaria N.º202204006083, de 27/10/2022 - Proc N.º 
32022730003868/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: Gilson rodrigues de santana – cPf: 267.738.802-20
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd XPlUs at/Pas/automovel/9BrB29Bt6M2264017

Protocolo: 869332
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios – tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a secretaria Geral torna pública a data de julgamento dos recursos abaixo, 
a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:

PlENo
Em 04/11/2022, às 12:30h, rEcUrso dE rEcoNsidEraÇÃo n.º 328, 
aiNf nº 182013510001617-0 , contribuinte soUZa crUZ ltda, insc. Es-
tadual nº. 15004070-9, advogado: MicHEl viaNa, oaB/Pa-11454,
Em 04/11/2022, às 12:30h, rEcUrso dE rEcoNsidEraÇÃo n.º 327, 
aiNf nº 182013510001607-3 , contribuinte soUZa crUZ ltda, insc. Es-
tadual nº. 15000245-9, advogado: MicHEl viaNa, oaB/Pa-11454,

Protocolo: 869422
..

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

iNeXiGiBiLidade Nº 059/2022
data da iNeXiGiBiLidade: 08.09.2022

coNtrato Nº: 115/2022
Prazo: 12 (doze) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a prestação de serviços de teleco-
municação de voz e dados, a ser executado de forma contínua e prestado 
à administração superior da coNtrataNtE, representado pelos membros 
de sua diretoria, em caráter de contingência, para municípios em que so-
mente a contratada atua.
valor mensal total: r$-1.939,84 (um mil, novecentos e trinta e nove reais 
e oitenta e quatro centavos)
data de assinatura do contrato: 19.09.2022
vigência: 19.09.2022 a 18.09.2023
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 e suas alterações 
posteriores.
contratada: tElEfÔNica Brasil s. a.
Endereço: av. Engenheiro luiz carlos Berrini, nº 1376 – Bairro: cidade 
Monções
cEP: 04571-936 são Paulo/sP
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho – diretor admi-
nistrativo
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 869600
coNtrato Nº: 129/2022

objeto: aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo split, com ins-
talação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo 
de referência, para abastecer todas as unidades da matriz e agências da 
capital e do interior. serão 30 unidades de condicionador de ar, split, tipo 
Hi-Wall, fabricação seriada, condensação a ar, baixo nível de ruído, alimen-
tação elétrica em 220V/60hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, con-
trole remoto sem fio, capacidade nominal 18.000 Btus/h, garantia mínima 
do equipamento por 3 (três) anos. os produtos devem possuir selo Procel 
“a e B”, 30 unidades de condicionador de ar, split, tipo piso-teto, ciclo frio, 
fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível 
de ruído, tensão 220v 60hz, capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia 
mínima do equipamento de 3 (três) anos. o produtos devem possuir selo 
Procel “B” ou “c”, e 30 unidades de aparelho ar condicionado split, tipo 
piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remo-
to sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/60hz, capacidade nominal 
60.000btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. os pro-
dutos devem possuir selo Procel “B” ou “c”.
data de assinatura: 21.09.2022
vigência: 21.09.2022 a 20.09.2023
fundamento legal: adesão à ata de registro de Preços nº 001/2021, 
oriunda do Processo de licitação Nº 2021/125346, edital e anexos do 
Pregão Eletrônico sEPlad/dGl/srP Nº 001/2021, tudo em conformidade 
com a lei federal nº 13.303 de 30/06/2016, lei federal nº 10.520 de 
17/06/2002, decreto federal nº 10.024 de 20/09/2019, decreto Estadual 
nº 534, de 04/02/2020 e art.75, item 8 do regulamento de licitações 
e contratos do Banpará, e todas as demais legislações pertinentes, bem 
como suas alterações posteriores
valor total estimado de até: r$-657.210,00 (seiscentos e cinquenta e sete 
mil, duzentos e dez reais), conforme demanda.
contratada: r. fiGUEirÓ PErEira & cia ltda. - EPP
Endereço: rua Professor Nelson ribeiro, nº 51 – Bairro telégrafo
cEP: 66050-420  Belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 869636

terMo aditiVo a coNtrato

coNtrato Nº: 149/2021
terMo aditiVo Nº: 01

objeto do contrato: serviço que disponibiliza o acesso de dados e infor-
mações da declaração Única de Exportação, por meio de aPi (application 
Programming interface), não protegidas por sigilo e seguindo as especi-
ficações e autorizações indicadas no Anexo 1, conforme Portaria MF nº 
457, de 08 de dezembro de 2016, expedida pelo Ministério da fazenda, 
complementada pela Portaria conjunta rfB/Mdic nº 556, de 11 de abril 
de 2018, Portaria conjunta rfB/sEcEX nº 923, de 28 de junho de 2018 e 
atualizações.
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Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação Nº: 002/2022
data de assinatura do aditivo: 26.10.2022
vigência do aditivo: 31.12.2022 a 30.12.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência
fundamento legal do aditivo: art. 71, caput da lei nº 13.303/2016
valor Global estimado de até: : r$-30.240,00 (trinta mil, duzentos e qua-
renta reais).
contratada: sErviÇo fEdEral dE ProcEssaMENto dE dados - sErPro
Endereço: sGaN, Quadro 601, Módulo v
cEP: 70836-900  Brasília/df
diretor responsável: Jorge Wilson campos e silva antunes – diretor comercial
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 869315
coNtrato Nº: 066/2020
terMo aditiVo Nº: 01

objeto do contrato: contratação de empresa para fornecimento, instala-
ção e manutenção em garantia de 02 (dois) elevadores novos no Edifício 
Banpará, respeitando as características detalhadas conforme especifica-
ções, exigências e condições estabelecidas no edital e seus anexos
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 035/2019
data de assinatura do aditivo: 26/07/2022
vigência do aditivo: 27.07.2022 a 26.07.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência, alteração da denominação so-
cial e inclusão de cláusula de tratamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: art. 71 da lei Nº 13.303/2016
valor Global estimado de até: r$- 425.239,74 (quatrocentos e vinte e cin-
co mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos)
contratada: tK ElEvadorEs Brasil ltda.
Endereço: rua roso danin, nº 614 -  Bairro: canudos
cEP:  66070-410  Belém/Pa
diretor responsável: Paulo arévalo – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 869626
..

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria

Portaria N° 926 de 26 de oUtUBro de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNsidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020,
coNsidEraNdo o teor do Processo nº 2022/1337141 e tela do siGirH.
r E s o l v E:
iNclUir, a contar de 03.11.2022, na Portaria Nº 923 de 20/10/2022 
publicada no doE nº 35.160 de 24/10/2022, que revogou a cessão da 
servidora Marcia Maria dUartE MaciEl, matrícula nº 54183816/2.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
26.10.2022.
roMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 869555
Portaria N° 0927 de 26 de oUtUBro de 2022

o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNsidEraNdo o teor dos PaE´s nº 2022/1202315 e 2022/1280520.
rEsolvE:
aUtoriZar, os afastamentos das servidoras elencadas na relação abaixo, 
para participarem do evento “ii congresso Brasileiro de ciências farma-
cêuticas”, no período de 10/11/2022 a 12/11/2022, o qual ocorrerá na 
cidade de foz do iguaçu – Pr.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo

5661099/4 sUZY aUGUsta GoUvEa ProENÇa loPEs farMacÊUtico 
BioQUÍMico GaBiNEtE do sEcrEtário

54189871/1 aGNEs NaMi KaMiNosoNo farMacÊUtico 
BioQUÍMico dirEtoria tÉcNica

57198223/1 JocilEidE dE soUsa GoMEs farMacÊUtico 
BioQUÍMico

divisÃo dE MEdicaMENtos E 
MatErial tÉcNico

57190512/1 dÂMaris viEira BUsMaN farMacÊUtico divisÃo dE MEdicaMENtos E 
MatErial tÉcNico

54188159/2 cristiNa Maria MaUÉs da costa farMacÊUtico divisÃo dE MEdicaMENtos E 
MatErial tÉcNico

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: 869379

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.360 
de 27 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa

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

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5135990/1 tErEZiNHa dE JEsUs dos saNtos 
tEiXEira

tEcNico dE laBo-
ratorio

28/09/2022 a 
30/09/2022

95705 – 
21/10/2022

5088704/1 aNa lUZia PErEira dos saNtos MÉdico 04/08/2022 a 
30/01/2023

95098 – 
05/10/2022

57197809/1 ciNtia da silva dias aGENtE adMiNis-
trativo

01/08/2022 a 
29/10/2022

95182 – 
06/10/2022

5095964/1 ivEtE loPEs dE soUZa Galvao aGENtE dE Portaria 25/08/2022 a 
22/12/2022

95177 – 
06/10/2022

57175051/1 JaNEtE aBrEU corrEa ENfErMEiro 06/08/2022 a 
02/01/2023

95165 – 
06/10/2022

54189980/1 liZaNdra alvEs BraGa tEraPEUta ocUPa-
cioNal

14/09/2022 a 
09/10/2022

95197 – 
07/10/2022

5146593/1 Maria das Gracas olivEira aUXiliar dE saÚdE 08/09/2022 a 
04/02/2023

95167 – 
06/10/2022

5167051/1 valdEMira soUZa salEs cordEiro aUXiliar dE saÚdE 04/08/2022 a 
02/10/2022

95170 – 
06/10/2022

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 27/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria coLetiVa Nº 1.361 
de 27 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolvE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

6333842/2 Joao Batista loPEs dE soUZa EcoNoMista 01/08/2022 a 
29/10/2022

95166 – 
06/10/2022

5687527/2 Maria dE fatiMa MacEdo 
MarQUEs adMiNistrador 08/08/2022 a 

05/11/2022
95179 – 

06/10/2022

57194604/2 PollYaNNa dE soUZa da silva tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

02/09/2022 a 
28/02/2023

95176 – 
06/10/2022

2010690/1 rosalBa aMaral PiNEsE aGENtE dE saÚdE 23/07/2022 a 
20/09/2022

95174 – 
06/10/2022

57194320/1 siMoNE sEBastiaNa dE MElo silva aGENtE adMiNis-
trativo

17/09/2022 a 
21/10/2022

95172 – 
06/10/2022

5613957/2 soNia Maria alHo dE soUsa ENfErMEiro 24/08/2022 a 
21/12/2022

95200 – 
07/10/2022

5706980/2 tHElMa dE olivEira araUJo MÉdico vEtEriNário 13/06/2022 a 
10/10/2022

95169 – 
06/10/2022

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 27/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.362 de 27 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rEsolvE:
coNcEdEr, licença assistência, a servidora abaixo relacionada;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57225782/2 GisEla PErEira XaviEr alBU-
QUErQUE ENfErMEiro 09/06/2022 até 

08/07/2022
95173 – 

06/10/2022

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 27/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 869439
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coNtrato
.

coNtrato Nº. 81.22 /sesPa - Processo: 2022/898145
PartEs: sEsPa e EMPrEsa NortE tUrisMo ltda- EPP.
do oBJEto: o presente contrato tem como objeto o registro de Pre-
ços destinados a contratação de empresa para prestação de serviço de 
agenciamento de viagens compreendendo sistema de gestão para soli-
citação de passagens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, 
cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou 
eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência 
em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que 
se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, flu-
vial e terrestre, de servidores, em âmbito nacional ou internacional para 
atendimento da sEsPa de acordo com os termos e regras instituídos no 
edital e seus anexos, a) termo de referência (anexo i do Edital).
da dotaÇÃo orÇaMENtária: os recursos orçamentários necessários 
para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orça-
mento aprovado da sEsPa para o exercício de 2022, como a seguir especi-
ficado: Projeto Atividade: 8338 / 8874 / 8876 / 8875 / 8287 / 8288 / 8290 
/ 8879 / 8880 / 8302 / 8881 / 8305 / 8883 / 8884 / 8306 / 8924 / 8309 
/ 7582 / 8877 / 8289 / 6775 / 8362 / 8397 / 8399 / 8230 / 8203 / 8238 
/ 8233 / 8887,  Elemento de despesa: 339033, fonte de recurso: 0103 / 
0101 / 0149 / 0303 / 0301 / 0349 e ação: 260220.
dos valorEs Para coNtrataÇÃo: 1. Passagens aérea Nacionais, aérea 
internacionais, fluviais e terrestres: 2. o valor da contratação é de r$ 
11.135.277,37 (onze milhões, cento e trinta e cinco mil, duzentos e se-
tenta e sete reais, trinta e sete centavos), com percentual de desconto de 
10%, conforme proposta comercial apresentada pela contratada no Pro-
cesso administrativo nº 2021/1287118.
da viGÊNcia do coNtrato: o presente contrato terá vigência de 12 
(doze) meses, com efeitos a partir de 01 de novembro de 2022 até 31 
de outubro de 2023, podendo ser prorrogado, após a verificação da real 
necessidade e vantagens para a administração, conforme art. 57, inciso ii, 
da lei nº 8.666/93.
data de assinatura: 27 de outubro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretário 
adjunto de Gestão
administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- ordenador de despesa

Protocolo: 869649

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

o secretário adjunto de Gestão administrativa - arieL doUrado 
saMPaio MartiNs de Barros, brasileiro, nomeado através de-
creto publicado em 03 de julho de 2020 no do 34.272, e Portaria 
335 de 03 de julho de 2020 publicado no dia 07 de julho de 2020 
no do de nº 34.272 para pratica de todos os atos relativos à orde-
nação de despesa;
coNsidEraNdo o Processo PaE no 2022/898145;
coNsidEraNdo o 4 ta ao cont.54.2019 clausula terceira. item 3.2.no 
qual ficou acordado a rescisão imediata assim que o processo de adesão a 
ATA da SEPLAD que tramita no PAE nº 2022/1101294 for finalizado, sem 
qualquer prejuízo a este secretaria de Estado de saúde Pública.
r E s o l v E:
i – rescindir o contrato 54.2019 com a empresa H Z comercio, locação e 
prestação serviços de agencia de passagens e turismo ltda- EPP a partir do 
dia 1 de novembro de 2022( não havendo mais efeitos contratuais a partir 
desta data) que tem por objeto a Prestação de serviços de agenciamento 
de viagens destinadas a Pacientes e acompanhantes do Programa de tra-
tamento de fora de domicilio do Estado do Pará – Ptfd/Pa.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
data de assinatura: 27 de outubro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretário 
adjunto de Gestão
administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- ordenador de despesa

Protocolo: 869319
terMo de rescisÃo aMiGaVeL do coNtrato Nº 005/2020, 
FirMado eNtre secretaria de estado de saÚde PÚBLica 

e eMPresa Norte tUrisMo Ltda – ePP.
oBJEto: constitui objeto deste termo a rescisão amigável do contrato 
n° 05.20 a partir de 01 de novembro de 2022 não havendo mais efeitos 
contratuais a partir desta data, que tem por objeto a contratação de em-
presa especializada na Prestação de serviços de agenciamento de viagens 
destinados aos servidores em missão oficial e terceiros autorizados a ser-
viço da sEsPa; compreendendo assessoria, reserva, emissão, remarcação, 
cancelamento, estorno, ressarcimento e entrega de bilhete aéreo (físico 
e eletrônico) para voos comerciais, regionais, nacionais e internacionais.
fUNdaMENtaÇÃo: Em razão da conclusão do processo de formalização 
da adesão à ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 017/2022, decorrente do 
PrEGÃo ElEtrÔNico sEPlad/dGl/srP Nº 023/2021 no qual a EMPrEsa 
NortE tUrisMo ltda – EPP é a vencedora do certame.
data de assinatura: 27 de outubro de 2022.
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretário 
adjunto de Gestão
administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- ordenador de despesa

Protocolo: 869648

FÉrias
.

Portaria N° 1.356 de 26 de oUtUBro de 2022/dGtes/sesPa.
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/
dGtEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
Portaria Nº. 039/03.04. 96,
rEsolvE:
 coNcEdEr, férias regulamentares ao (a) servidor (a) desta sEsPa, abai-
xo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
95141/1 JoÃo PaUlo GUiMarÃEs MartiNs 01/03/2021 a 28/02/2022 01/11/2022 a 30/11/2022

oBs: coNforME ParEcEr JUridico coNstaNtE No ProcEsso Nº 
2022/1356587.
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 cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 869563
Portaria N° 1.355 de 26 de oUtUBro de 2022/dGtes/sesPa.

a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/
dGtEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
Portaria Nº. 039/03.04. 96,
rEsolvE:
 coNcEdEr, férias regulamentares ao (a) servidor (a) desta sEsPa, abai-
xo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
54189990/1 PaUlo Bisi dos saNtos JUNior 20/04/2019 a 18/04/2020 02/01/2023 a 31/01/2023

 
oBs: coNforME ParEcEr JUridico coNstaNtE No ProcEsso Nº 
2022/269250.
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 cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 869546

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria n°. 1.182/28.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.160/24.10.2022, referente ao servidor MiGUEl Barros fErrEi-
ra, matrícula 5166209/1, o PEriodo dE GoZo dE fÉrias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 17.12.2022 a 15.01.2023.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 17.12.2022 a 17.01.2023.
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°. 1.182/28.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.160/24.10.2022, referente a servidora LiLiaNe aLVes sÁ, 
matrícula 5956138/2, o PEriodo dE GoZo dE fÉrias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 18.12.2022 a 16.01.2023.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 19.12.2022 a 17.01.2023.
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°. 1.182/28.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.160/24.10.2022, referente a servidora PENEloPÉ liaNa Got-
tardo olivEira dE soUZa, matrícula 57192903/1, o PEriodo dE GoZo 
dE fÉrias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 17.12.2022 a 15.01.2023.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 19.12.2022 a 17.01.2023.
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: 869363

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.357 de 26 de oUtUBro de 2022/dGtes/sesPa
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/
dGtEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
Nº. 039/03.04. 96, coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
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r E s o l v E:
torNar sEM EfEito, as férias regulamentares da servidora Maria iErE-
cE MiraNda dE carvalHo, identidade funcional 5848768/3, ocupante 
do cargo de BioMEdica, lotada na diretoria operacional, no período de 
15 de novembro de 2022 a 14 de dezembro de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 13 de outubro de 2020 a 12 de outubro de 2021, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 1.067/14.10.2022, publicada no doE nº. 
35.152 de 17.10.2022.
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 cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 869535
Portaria Nº. 1.365 de 27 de oUtUBro de 2022/dGtes/sesPa

a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/
dGtEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
Nº. 039/03.04. 96, coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito, as férias regulamentares do servidor rafaEl do 
NasciMENto MiraNda, identidade funcional 5959722/1, ocupante do 
cargo cHEfE da UNidadE Mista, lotada na divisão de almoxarifado, no 
período de 01 de dezembro de 2022 a 30 de dezembro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 04 de maio de 2022 a 03 de maio de 2023, conce-
didas através da Portaria coletiva nº 1.182/28.10.2022, publicada no doE 
nº. 35.160 de 24.10.2022.
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 27.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 869700

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.363 de 27 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNsidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 95207 de 07/10/2022;
rEsolvE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNitiva Para o tra-
BalHo a servidora rUtE HElENa rEis MoraEs saNtos, id. funcional 
nº 722901/1, ocupante do cargo de auxiliar de informática area saúde, 
lotado na Unidade de reabilitação - psicossocial, a contar de 14/07/2022.
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 27/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 869443

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 228 de 27 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor JorGE alMEida da crUZ, matrícula nº 5167493-
1, ocupante do cargo de aUXiliar dE saÚdE, lotado no laboratório cen-
tral, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01 de dezembro de 
2022 a 30 de dezembro de 2022, referente ao triênio de 02/01/2018 a 
01/01/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 869447
Portaria Nº 229 de 27 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr a servidora rosE cristiNa MoNtEiro cordEiro BarBosa, 
matrícula nº 729183-1, ocupante do cargo de tÉcNico dE laBoratorio, 
lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 19 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023, referente ao 
triênio de 29/08/2003 a 28/08/2006.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 869452

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 833 de 27 de oUtUBro de 2022
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Marcia dE JEsUs saNtos loBa-
to , cargo aGENtE dE Portaria , Matrícula 57193991-1, com lotação no 
(a) 1°crs-ccdQ, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 10.03.2014 a 09.03.2017.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 07.11.2022 a 06.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 27.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 869743
Portaria Nº. 832 de 27 de oUtUBro de 2022

o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MariaNi Maria rodriGUEs da 
silva , cargo farMacEUtico, Matrícula 57190621-1, com lotação no (a) 
1°crs-ccdQ, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 16.10.2016 a 15.10.2019.
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: 27.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 869726
Portaria Nº. 831 de 27 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) Marcia MoNtEiro da silva , 
cargo assistENtE social, Matrícula 57198090-1, com lotação no (a) 
UBs PEdrEira, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 21.10.2014 a 20.10.2017.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 27.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 869702

.

.

coNtrato
.

coNtrato N°: 77
exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de MatErial tÉcNico odoNtolÓGico Para os cEo’s 
(PrEsidENtE varGas, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUto, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EvENtos dE aBraNGÊNcia do 1º crs/sEsPa.
valor total: r$ 70.053,46 (sEtENta Mil, ciNQUENta E trÊs rEais E 
QUarENta E sEis cENtavos).
data da assinatura: 18/10/2022
vigência: 18/10/2022 à 18/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico
licitação n°: 07/2022
orçamento
  Programa de trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
EMPrEsa EMiGÊ MatEriais odoNtoloGios ltda
cNPJ: 71.505.564/0001-24
rua: r. ErÊ, 34 1º aNdar , Prado – BElo HoriZoNtE-MG cEP: 
30.411.052
telefone: (31) 2522-8197
Email: site: licitacao7@emigeodonto.com.br
Marco aNtoNio rodriGUEs NorMaNdo
dirEtor do 1º crs/sEsPa

Protocolo: 869296
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coNtrato N°: 71
exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de MatErial tÉcNico odoNtolÓGico Para os cEo’s 
(PrEsidENtE varGas, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUto, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EvENtos dE aBraNGÊNcia do 1º crs/sEsPa.
valor total: r$ 1.428,84 ( UM Mil QUatrocENtos viNtE oito rEais E 
oitENta E QUatro cENtavos)
data da assinatura: 26/10/2022
vigência: 26/10/2022 à 26/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico
licitação n°: 07/2022
orçamento
  Programa de trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
EMPrEsa dENtal orto dENtE
cNPJ: 25.940.099/0001-32
rua: av. do contorno nº 7197 Bairro: santo antonio cEP: 30.110.47 Belo horizonte -MG
E-Mail - licitacao@ortodente.com
tElEfoNE-(31)3296.5050- contato Whatsapp-(31) 9.9183.0119
Marco aNtoNio rodriGUEs NorMaNdo
dirEtor do 1º crs/sEsPa

coNtrato N°: 64
exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de MatErial tÉcNico odoNtolÓGico Para os cEo’s 
(PrEsidENtE varGas, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUto, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EvENtos dE aBraNGÊNcia do 1º crs/sEsPa.
valor total: r$ 5.867,64 (ciNco Mil oitocENtos E sEssENta E sEtE 
rEais E sEssENta E QUatro cENtavos)
data da assinatura: 17/10/2022
vigência: 17/10/2022 à 17/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico
licitação n°: 07/2022
orçamento
  Programa de trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
EMPrEsa f.cardoso E cia ltda
cNPJ: 04.949.905/0001-63
rua: rua João Nunes de souza, 125, Br 316 km 8 ananindeua-Pa
fone.: (91)3182-0250 licitação: (91) 3182-0394
 http://www.shoppingdasaude.belem.br
e-mail - licitacao1@shoppingdasaudeonline.com.br
Marco aNtoNio rodriGUEs NorMaNdo
dirEtor do 1º crs/sEsPa

Protocolo: 869504
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 1210 de diÁria de 27/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: implementar o Pcdt de monitoramento de tuberculose, Hanse-
níase e avaliação do siNaN.
origem: castanhal-Pa.
destino: terra alta - Pa–  Período: 23 /11 /2022
servidor: dayna alves rodrigues cargo: Enfermeira cPf-000.387.312.90 
mat.55209622/1
raimunda luzia da costa Brito lacerda cargo: visitador sanitário cPf- 
096.518.882.53 mat. 0478471
luciana do socorro Neves duarte cargo: ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 1211 de diÁria de 27/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão implementar o Pcdt de monitora-
mento de tuberculose, Hanseníase e e avaliação do siNaN.
origem; castanhal- Pa.
destino:  terra alta -Pa.  Período: 23 /11 /2022
servidor: vítor Jorge fernandes Pereira cargo: Motorista cPf- 
173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 869274

Portaria Nº 1208 de diÁria de 27/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: implementar o Pcdt de monitoramento de tuberculose, Hanse-
níase e avaliação do siNaN.
origem: castanhal-Pa.
destino: inhangapí - Pa–  Período: 21,22 /11 /2022
servidor: dayna alves rodrigues cargo: Enfermeira cPf-000.387.312.90 
mat.55209622/1
raimunda luzia da costa Brito lacerda cargo: visitador sanitário cPf- 
096.518.882.53 mat. 0478471
luciana do socorro Neves duarte cargo: ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 1209 de diÁria de 27/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão implementar o Pcdt de monitora-
mento de tuberculose, Hanseníase e e avaliação do siNaN.
origem; castanhal- Pa.
destino:  inhangapí -Pa.  Período: 21,22 /11 /2022
servidor: Edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista cPf- 
218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 869263
Portaria Nº 1204 de diÁria de 27/10/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: implementar o Pcdt de monitoramento de tuberculose, Hanse-
níase e avaliação do siNaN.
origem: castanhal-Pa.
destino: igarapé-açú - Pa–  Período: 03 e 04 /11 /2022
servidor: dayna alves rodrigues cargo: Enfermeira cPf-000.387.312.90 
mat.55209622/1
raimunda luzia da costa Brito lacerda cargo: visitador sanitário cPf- 
096.518.882.53 mat. 0478471
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias dE Nº 1205 dE diária dE 27/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão implementar o Pcdt de monitora-
mento de tuberculose, Hanseníase e e avaliação do siNaN.
origem; castanhal- Pa.
destino: igarapé-açú -Pa.  Período: 03 e 04 /11 /2022
servidor: vítor Jorge fernandes Pereira cargo: Motorista cPf- 
173.260.952.72 mat. 1086516
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 869243
Portaria Nº 1206 de diÁria de 27/10/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: implementar o Pcdt de monitoramento de tuberculose, Hanse-
níase e avaliação do siNaN.
origem: castanhal-Pa.
destino: são domingos do capím - Pa–  Período: 10/11 /2022
servidor: dayna alves rodrigues cargo: Enfermeira cPf-000.387.312.90 
mat.55209622/1
raimunda luzia da costa Brito lacerda cargo: visitador sanitário cPf- 
096.518.882.53 mat. 0478471
luciana do socorro Neves duarte cargo: ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 1207 de diÁria de 27/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão implementar o Pcdt de monitora-
mento de tuberculose, Hanseníase e e avaliação do siNaN.
origem; castanhal- Pa.
destino:  são domingos do capím -Pa.  Período: 10 /11 /2022
servidor: Waldocelys  Pereira Mannos Moraes cargo: Motorista cPf- 
410.549.542.91 mat. 57206406/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 869253
Portaria Nº 1202 de diÁria de 27/10/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar investigação do óbito e notificar o caso como também 
reunir com as coordenações para discutir os fluxos de óbitos e os eventos  
adversos de vacinas  estabelecidas pelo  Ministério da saúde.
origem: castanhal-Pa.
destino: Maracanã - Pa–  Período: 03 e 04 /11 /2022
servidor: Maria Nilcirene Pereira cargo; ag. de Portaria cPf- 330.060.082.00 
mat. 5231060
Patricia da Gama Bitencourt cargo: Méd. vet. cPf- 633.538.062.53 mat. 
5861705/3
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 1203 de diÁria de 27/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar investigação do óbito e no-
tificar o caso como também reunir com as coordenações para discutir os 
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fluxos de óbitos e os eventos  adversos de vacinas  estabelecidas pelo  
Ministério da saúde
origem; castanhal- Pa.
destino: Maracanã -Pa.  Período: 03 e 04 /11 /2022
servidor: cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 
mat.0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 869175
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo
N° 005/2022/4crs/sesPa

o presente contrato decorre do processo licitatório do Pregão Eletrônico 
n° 005/2022/4°crs/sEsPa. Processo PaE N° 2022/595760, que possui 
o objeto da licitação a escolha da proposta mais vantajosa para a contra-
tação de empresa especializada em Prestação de serviço funerário com 
fornecimento de urnas mortuárias, serviço de tanatopraxia e translado a 
fim de suprir as necessidades dos municípios, conforme quadro abaixo, sob 
gestão Estadual pertencentes ao 4º centro regional de saúde-sespa-ca-
panema-PA, e de acordo com descrição e especificações apresentadas no 
anexo deste documento, no período de 12 (doze) meses, conforme discri-
ção e quantidades estabelecidas neste termo e seguinte anexo.
valor do contrato: r$ 407.050,00 (quatrocentos e sete mil e cinquenta 
reais).
vigência do contrato original: 27/10/2022 a 26/10/2023.
dotação orçamentária:
Projeto/atividade: 1040008290c
fonte de recurso: 0103000000
Elemento de despesa: 339039
ação: 273601
coNtratada: fUNErária caPaNEMa ltda, inscrita no cNPJ sob o N° 
00.792.011/0001-51, com sede na rua Joaquim costa. Nº. 135, Bairro: 
centro, cep: 68.700-160, capanema/Pa, e-mail: funerariacapanema@
yahoo.com.br, telefone: (91) 3462-1119.
Patrícia de fátima lima da silva
diretora do 4°crs/sEsPa

Protocolo: 869485
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata
oNde-se LÊ
27 dE outubro dE 2022 diário oficial Nº 35.166 - PaGiNa 25 Portaria 
Nº 258 dE 14 dE outubro dE 2022 aNtoNio vladiMir cavalcaNtE dE 
araUJo
Leia: se.
Portaria Nº 259 dE 14 dE oUtUBro dE 2022 aNtoNio vladiMir 
cavalcaNtE dE araUJo

Protocolo: 869435

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 263 de 24 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: Participar da “Oficina de Avaliação e Atualização da versão dos 
sistemas sisNac e siM”
 MUNiciPio: tUcUrUÍ/ MaraBá
 PEriodo: 24 a 27/10/2022
(3/5 trEs diária e meia)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
lUciMar PirEs dE araUJo agente de artes Práticas 57206835/1

irlaNdia da silva GalvÃo
ordenadora de despesa
11º. crs – Marabá

Protocolo: 869285

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 589 de 27 de oUtUBro de 2022

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

Protocolo: 869179
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 339 de 24 de aGosto de 2022
Nome: antônio santana de oliveira (colaborador eventual) cPf: 
431.798.782-15; Jefferson Abílio de Oliveira (colaborador eventual) CPF: 
852.512.832-53;
objetivo: Participar do evento denominado “Encontro das vigilância sani-
tária Municipais, com intuito da reorganização e fortalecimento da gestão 
de visa”. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de oeiras para cametá, no período de 05 a 07/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 340 de 24 de aGosto de 2022
Nome: camila Wanzeler saldanha (colaborador eventual) cPf: 041.360.242-
74; Erik Gonçalves Neri (colaborador eventual) cPf: 944.037.592-20;
objetivo: Participar do evento denominado “Encontro das vigilância sanitá-
ria Municipais, com intuito da reorganização e fortalecimento da gestão de 
visa”. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do mu-
nicípio de limoeiro do ajuru para cametá, no período de 05 a 07/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 341 de 24 de aGosto de 2022
Nome: Marcelo Batista (colaborador eventual) cPf: 011.367.992-06; ander-
son dos. santos Pinheiros (colaborador eventual) cPf: 037.574.642-06.;
objetivo: Participar do evento denominado “Encontro das vigilância sani-
tária Municipais, com intuito da reorganização e fortalecimento da gestão 
de visa”. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de Mocajuba para cametá, no período de 05 a 07/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 342 de 24 de aGosto de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 
6029570-2; Joás Heleno soares de souza (agente Público de controle), 
matrícula – 57233233-1;
objetivo: realizar procedimento de controle interno e organização de al-
moxarifado no Hospital de limoeiro. 2,5 (duas e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru no 
período de 08 a 10/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 343 de 24 de aGosto de 2022
Nome: ionilson alves da silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do inventário do siEs na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
oeiras do Pará, no período de 08 a 10/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 344 de 24 de aGosto de 2022
Nome: Mairley albuquerque serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca solange alencar dos santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
objetivo: realizar monitoramento nas ações, avaliação conjuntamente no 
sistema sisaB e orientação as equipes e coordenação quanto aos registros 
pertinentes as linhas de ações do PsE, crescer saudável e semana na Esco-
la. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento de cametá 
para Baião, no período de 08 a 10/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas
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Portaria Nº 345 de 25 de aGosto de 2022
Nome: Janaina Patricia Moraes de souza (colaborador eventual) cPf: 
956.275.023-04; Elisania ramos de oliveira (colaborador eventual) cPf: 
852.856.502-59;
objetivo: Participar do evento denominado “Encontro das vigilância sani-
tária Municipais, com intuito da reorganização e fortalecimento da gestão 
de visa”. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de Baião para cametá, no período de 05 a 07/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 346 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: ionilson alves da silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do inventário do siEs na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
limoeiro do ajuru, no período de 12 a 14/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 347 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: denilton de castro tavares (farmacêutico), matrícula – 5850940-3; 
arialdo João sanches de oliveira, (técnico em visa), matrícula –5265983-2;
objetivo: realizarmos o monitoramento junto a vigilância sanitária munici-
pal do cumprimento dos requisitos quanto a realização do credenciamento 
e cadastro das unidades, das unidades cadastradoras e prescritores do 
medicamento a base de talidomida, respectivamente, conforme preconiza 
a rdc nº 11/2021. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 12 
a 15/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 348 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: francisco alves da silva Neto (coord. de Hepatites virais), matrí-
cula – 57200855-2; andressa alencar dos santos de assis (Enfermeira), 
matrícula –5966198-1;
objetivo: avaliar o banco de dados do siNaN quanto ao preenchimento 
das notificações, investigação, tratamento e definição de casos da Sífilis, 
seguindo a nota informativa Nº10/2022/cGaHv/dcci/svs/Ms. 5,5 (cinto 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião e Mocajuba, no período de 12 a 17/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 349 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: Paulo santos Guimarães Junior, (apoio técnico em visa), matricula 
– 5108454-1; Mirian da rocha albuquerque (Médica veterinária) matrícula 
– 5966196-1
objetivo: cooperar com a vigilância sanitária municipal nas adequações 
das condições higiênico sanitário dos estabelecimentos de alimentos de ori-
gem animal. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 12 a 15/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 350 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: Mairley albuquerque serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca solange alencar dos santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), 
matricula – 0505208;
Objetivo: Realizar oficina de atualização SIM e SINASC com a nova versão, 
novo iayout do formulário de dNv para coordenadores da aPs, vs, interlo-
cutor siMsiNasc, servidores do hospital responsável pelo preenchimento 
de dNv e do e funcionário responsável pelo cartório. 5,5 (cinco e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Baião e Mocajuba, no período de 12 a 17/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 352 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: João Batista Pinheiro (técnico em saúde), matrícula – 0505204;
objetivo: acompanhar técnicos coordenação estadual da vigilância em 
saúde ambiental na realização de supervisão e orientação aos novos técni-
cos municipais do programa vigiagua. 4,5 (quatro e meia) diárias, corres-
pondente ao deslocamento do município de cametá para Baião e Mocaju-
ba, no período de 12 a 16/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 353 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: Ederson silva da silva (agente de controle de Endemias) matrícula 
– 57207637-1;
objetivo: acompanhar, monitorar e orientar as atividades de zoonoses 
executadas pelos municípios (vacinação, divulgação e notificações no SI-
NaN). 5,5 (cinco e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do mu-
nicípio de cametá para Baião e Mocajuba, no período de 12 a 17/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 354 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: ademir Edmundo farias veiga (agente de saúde), matrícula – 
1086736;
objetivo: supervisionar e avaliar o programa nacional de controle das ar-
biviroses-PNcd, bem como realização de visitas diretas e indiretas. 4,5 
(quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para Baião e Mocajuba, no período de 12 a 16/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 355 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: fabiane tocantins souza dos santos (assistente social) matrícula 
– 57205402-2; Maria Zuleide farias cei (assistente social), matrícula – 
5266195-1;
objetivo: Monitoramento da operacionalização do sistema de regulação/
sisrEG e sistema cartão Nacional de saúde (cadWEB) pela Equipe doca/
crs. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do muni-
cípio de cametá para limoeiro doajuru, no período de 12 a 15/09/2022.

Portaria Nº 356 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
objetivo: implementação dos serviços especializados de alta e média 
complexidade. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 12 a 
15/09/2022
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 357 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: vicente filho assunção da cruz (técnico em ouvidoria), matricula 
– 57233230-1;
Objetivo: Realizar Oficina de Qualificação dos Pontos Focais/Pontos Res-
postas (novo sistema ouvidorsUs) nos municípios adstritos ao 13ºcrs. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para Baião, no período de 12 a 15/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 358 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: alan cristhe Marques vulcão (coord. do Núcleo de Planejamen-
to-titular), matrícula – 5913119-1; Esmeralda corrêa dos santos (apoio 
técnico/administrativo), matrícula – 5105293-1;
objetivo: Participar do treinamento do sistema diGisUs Gestor-Módulo 
Planejamento, que será ministrado pela equipe do NisPlaN no centro de 
Formação de Profissionais de Educação Básica do Estado do Pará CEFOR/
sEdUc. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Belém, no período de 13 a 17/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 359 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: valéria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 57191022-1;
objetivo: “realizar Planejamento para aumento da cobertura vacinal no 
município”. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 13 a 15/09/2022.
Helius cezar tocantins de souza / ordenador de despesas

Protocolo: 869704

.
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

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: 869739

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 101/2019-HoL
data assinatura:28/10/2022
Processo nº: 2022/572852
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
vigência: 31/10/2022 a 30/10/2023
valor total do aditivo: de totalizando r$ 17.155.890,00 (dezessete milhões 
cento e cinqüenta e cinco mil oitocentos e noventa reais).
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: M.W.s. EvENtos E BUffEt EirEli
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 865747

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 014/2022-HoL
data de Homologação: 25/10/2022
valor total estimado: r$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).
objeto: inscrição de 13(treze) servidores: Jonathan Prudêncio de sou-
sa; soraya Marilka costa Klautau; Maria do socorro siqueira de oliveira; 
Pollyanna fernandes de carvalho; Breno dos santos Pontes; simone dos 
Passos costeira; Kelly cristina Nunes Wanzeler; laís de sousa e silva; ve-
rena ianino soares rôlo; allon Harley cavalcante Pires; Josélia Maria reis 
rodrigues; thiago feitosa Mendonça e celso augusto Moraes Gonçalves, 
para participarem  do curso  PrEGÃo sUMMit 2022, que será realizado na 
cidade de Gramado-rs,  no período de 07/11 a 09/11/2022.
fundamento legal: art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
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Processo nº 2022/1275110
orçamento: 10.302.1507.8288.3390.39 fonte: 01030. ação: 231606
contratada: associaÇÃo NacioNal dE ENtidadEs ProMotoras dE 
EMPrEENdiMENtos iNovadorEs - aNProtEc.
ivEtE GadElHa vaZ
 diretora Geral

Protocolo: 869171
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 016/2022-HoL

data de Homologação: 26/10/2022
valor total estimado: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
objeto: inscrição de 85 (oitenta e cinco) servidores hol, para  participarem  
do 57º congresso da sociedade Brasileira de medicina tropical, que será 
realizado no Hangar centro de convenções & feiras da amazônia, na cida-
de de Belém - Pará,  no período de 13  a 16/11/2022.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2022/1150417
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0269
contratada: sociEdadE BrasilEira dE MEdiciNa troPical – MEdtroP
ivEtE GadElHa vaZ
 diretora Geral

Protocolo: 869693
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 015/2022-HoL

data de Homologação: 26/10/2022
valor total estimado: r$ 307.733,64 (trezentos e sete mil setecentos e 
trinta e três reais e sessenta e quatro centavos).
objeto: contratação de empresa especializada para o serviço de manuten-
ção preventiva e corretiva dos equipamentos de Pct em tempo real, ter-
mociclador, sequenciador, citometro de fluxo, leitor de gel e quantificador 
de ácidos nucléicos e proteínas, para o período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2022/1020301
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 01030/0269
contratada: lifE tEcHNoloGiEs Brasil coMErcio E iNdÚstria dE 
ProdUtos Para BiotEcNoloGia ltda
ivEtE GadElHa vaZ
 diretora Geral

Protocolo: 869477

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 016/2022-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve ratificar a iNEXiGiBili-
dadE dE licitaÇÃo nº 016/2022-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
sociEdadE BrasilEira dE MEdiciNa troPical – MEdtroP. objeto: 
inscrição de 85 (oitenta e cinco) servidores, para a participarem do 57º 
congresso da sociedade Brasileira de medicina tropical, que será realizado 
no Hangar centro de convenções & feiras da amazônia, na cidade de Be-
lém - Pará, no período de 13  a 16/11/2022.
fundamento legal: art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
No valor total de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Belém, 27 de outubro de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
 diretora Geral

Protocolo: 869710
terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 014/2022-HoL
o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve ratificar a iNEXiGiBilida-
dE dE licitaÇÃo nº 014/2022-Hol, em consonância com o disposto no 
art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENsiNo ltda. objeto: inscrição de 13(treze) 
servidores: Jonathan Prudêncio de sousa; soraya Marilka costa Klautau; 
Maria do socorro siqueira de oliveira; Pollyanna fernandes de carvalho; 
Breno dos santos Pontes; simone dos Passos costeira; Kelly cristina Nu-
nes Wanzeler; laís de sousa e silva; verena ianino soares rôlo; allon 
Harley cavalcante Pires; Josélia Maria reis rodrigues; thiago feitosa Men-
donça e celso augusto Moraes Gonçalves, para participarem  do curso  
PrEGÃo sUMMit 2022, que será realizado na cidade de Gramado-rs,  no 
período de 07/11 a 09/11/2022.
fundamento legal: art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
No valor total de r$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).
Belém, 26 de outubro de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
 diretora Geral

Protocolo: 869172
terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 

de LicitaÇÃo Nº 015/2022-HoL
o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve ratificar a iNEXiGiBilida-
dE dE licitaÇÃo nº 015/2022-Hol, em consonância com o disposto no 
art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa lifE 
tEcHNoloGiEs Brasil coMErcio E iNdÚstria dE ProdUtos Para 
BiotEcNoloGia ltd. objeto: contratação de empresa especializada para 
o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de Pct 
em tempo real, termociclador, sequenciador, citometro de fluxo, leitor de 
gel e quantificador de ácidos nucléicos e proteínas, para o período de 12 
(doze) meses.

fundamento legal: art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
No valor total de r$ 307.733,64 (trezentos e sete mil setecentos e trinta e 
três reais e sessenta e quatro centavos).
Belém, 27 de outubro de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
 diretora Geral

Protocolo: 869480

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº840/2022- GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrEto de 01/12/2021 publicado no doE 
Nº 34.783 de 02/12/2021.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 74, da lei nº 5,810/94, férias regu-
lamentares aos servidores deste Órgão, no período determinado conforme 
abaixo relacionados de Janeiro 2023.

Matricula Nome aquisitivo GoZo

5957634/1 adriaNa tEiXEira GoMEs 01/12/2020 a 
30/11/2021 16/01/2023 14/02/2023

5739470/4 alEX WatriN coElHo 04/01/2022 a 
03/01/2023 04/01/2023 02/02/2023

57194572/2 alEXaNdrE loBo PiNHEiro 27/08/2021 a 
26/08/2022 16/01/2023 14/02/2023

8001291/2 alEXaNdrE PaNtoJa dE JEsUs 01/08/2021 a 
31/07/2022 02/01/2023 31/01/2023

5915778/1 aliNE daiaNa da foNsEca liMa 26/08/2020 a 
25/08/2021 02/01/2023 31/01/2023

5897753/1 alvaro iNacio NEGrao dE Matos 27/02/2021 a 
26/02/2022 02/01/2023 31/01/2023

5908831/5 aNa flavia GUiMaraEs raMos 01/08/2021 a 
31/07/2022 01/01/2023 30/01/2023

5903585/1 aNa Maria fErrEira GoNcalvEs 30/11/2021 a 
29/11/2022 02/01/2023 31/01/2023

5895853/1 aNdrEa loUrEiro Portal 11/11/2021 a 
10/11/2022 13/01/2023 11/02/2023

5942706/1 aNdrEZa alvEs Morais 02/07/2021 a 
01/07/2022 13/01/2023 11/02/2023

5927345/1 aNtoNio cEsar aZEvEdo NEvEs JUNior 01/07/2020 a 
30/06/2021 02/01/2023 31/01/2023

5814162/1 aNtoNio WilsoN PEssoa JUNior 01/11/2021 a 
31/10/2022 02/01/2023 31/01/2023

57219489/2 BrUNo cEZar da silva PalHEta 03/04/2022 a 
02/10/2022 02/01/2023 21/01/2023

57205199/2 caMilE dE soUZa MoUra 01/08/2021 a 
31/07/2022 02/01/2023 31/01/2023

5908736/1 carla Patricia siQUEira soarEs 03/10/2021 a 
02/10/2022 02/01/2023 31/01/2023

5908810/1 carlos loPEs dE MEsQUita NEto 03/10/2021 a 
02/10/2022 02/01/2023 31/01/2023

5915805/1 carlos JarEs olivEira cordEiro 03/09/2020 a 
02/09/2021 02/01/2023 19/01/2023

5598656/1 cHristiaNE carla vascoNcElos caval-
caNtE

01/01/2022 a 
31/12/2022 02/01/2023 31/01/2023

5737427/1 claUdia rEGiNa daMascENo saNtos  01/01/2022 a 
31/12/2022 02/01/2023 31/01/2023

57195679/1 daNiEla cavalcaNtE tavarEs EUfrasio 03/03/2021 a 
02/03/2022 02/01/2023 31/01/2023

5956550/1 daNiEllE da costa frEirE 01/08/2021 a 
31/07/2022 02/01/2023 31/01/2023

57223225/1 dEBora EvElYN dos saNtos 04/01/2022 a 
03/07/2022 23/01/2023 11/02/2023

80015647/1 dEBora MoNtEiro carNEiro 01/04/2021 a 
31/03/2022 02/01/2023 31/01/2023

5949383/2 diaNa PiNHEiro BarBosa 08/03/2021 a 
07/03/2022 02/01/2023 31/01/2023

57195339/2 EdUardo silva fUrtado dE MENdoNÇa 01/01/2021 a 
31/12/2021 02/01/2023 31/01/2023

5903341/1 ElaiNE da silva da costa JardiM 30/11/2021 a 
29/11/2022 15/01/2023 13/02/2023

5088461/2 ElisaBEl lavarEda do  NasciMENto 01/03/2020 a 
28/02/2021 16/01/2023 14/02/2023

57230403/1 ElisaNGEla dE NaZarE BUlHoEs da silva 01/07/2021 a 
30/06/2022 04/01/2023 02/02/2023

5469597/1 EliZaBEtH da costa fErrEira 18/08/2021 a 
17/08/2022 02/01/2023 31/01/2023

5813808/2 EllaiNE cristiNa dos saNtos rodriGUEs 01/07/2022 a 
31/12/2022 20/01/2023 08/02/2023
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57201047/2 Erica do socorro olivEira soUZa 01/11/2020 a 
31/10/2021 16/01/2023 14/02/2023

5908877/1 flavia Maira olivEira PaZ 11/10/2021 a 
10/10/2022 02/01/2023 31/01/2023

55586312/1 flavia Maria lEssa MElo 28/06/2021 a 
27/06/2022 02/01/2023 31/01/2023

54184903/4 flavia NUNEs viEira 03/10/2020 a 
02/10/2021 02/01/2023 31/01/2023

5813590/1 fraNcisco dE assis silva rocHa 01/10/2021 a 
30/09/2022 02/01/2023 31/01/2023

5912734/1 GisElE cristiNa travassos dos saNtos 02/05/2022 a 
01/11/2022 09/01/2023 28/01/2023

5903339/1 GisElE MENdEs dE sarGEs 23/11/2021 a 
22/11/2022 11/01/2023 09/02/2023

8001378/1 GracilENE WaNZElEr Moia 10/07/2021 a 
09/07/2022 09/01/2023 07/02/2023

5914690/3 iaGo Barroso raMos 01/08/2021 a 
31/07/2022 01/01/2023 30/01/2023

57223713/1 ivaNildo sEaBra lEdo 01/02/2021 a 
31/01/2022 09/01/2023 07/02/2023

57230511/1 Jacival NErY do EsPirito saNto 01/07/2021 a 
30/06/2022 02/01/2023 31/01/2023

57223204/1 JoNivaldo MENdEs dE aZEvEdo 04/01/2022 a 
03/07/2022 16/01/2023 04/02/2023

55588796/2 JosE aUGUsto dE lEMos MoNtEiro 01/07/2022 a 
31/12/2022 02/01/2023 210/01/2023

3257789/1 JosE carlos Batista dE olivEira 01/11/2021 a 
31/10/2022 01/01/2023 30/03/2023

5908881/1 JosE fraNcisco da lUZ filHo 15/10/2021 a 
14/10/2022 16/01/2023 14/02/2023

5890455/1 JosE lUis fErrEira Passos 01/07/2022 a 
31/12/2022 02/01/2023 21/01/2023

55589002/2 JosE MarcElo dias Maia 01/07/2022 a 
31/12/2022 31/01/2023 19/02/2023

57227381/1 JosE MaUricio GoNcalvEs GoNcalvEs 01/05/2021 a 
30/04/2022 16/01/2023 14/02/2023

5901972/1 JUliaNa fErrEira riBEiro 24/08/2021 a 
23/08/2022 09/01/2023 07/02/2023

5915765/1 Karla JUliaNa GoMEs HENriQUEs 01/09/2020 a 
31/08/2021 02/01/2023 31/01/2023

5916370/1 KEila NilsiEli NErY valE 12/09/2021 a 
11/09/2022 04/01/2023 02/02/2023

57233766/3 KEMillE roQUE GoNÇalvEs 01/11/2021 a 
31/10/2022 02/01/2023 31/01/2023

05891602/6 laNa Galvao da crUZ 01/01/2022 a 
31/12/2022 02/01/2023 31/01/2023

57231691/2 laZaro WladiMir PaUXis EstEvEs NEto 29/11/2021 a 
8/11/2022 16/01/2023 14/02/2023

5903365/1 lilia sErGiaNE da silva MoNtEiro 05/12/2021 a 
04/12/2022 02/01/2023 31/01/2023

57229797/1 lUcElia da silva carvalHo 01/06/2021 a 
31/05/2022 16/01/2023 14/02/2023

5908301/1 lUiZ carlos MENdEs frEitas do valE 01/10/2020 a 
30/09/2021 02/01/2023 31/01/2023

55586608/2 MaNoEl lisBoa da silva JUNior 08/07/2022 a 
07/01/2023 12/01/2023 31/01/2023

57174496/2 MarcElo aKira KoBaYasHi saKiaMa 09/01/2022 a 
08/07/2022 09/01/2023 28/01/2023

5903470/1 Maria do carMo dUtra MarQUEs 29/11/2021 a 
28/11/2022 03/01/2023 01/02/2023

5087528/1 Maria EditE fElicio fEliX 01/06/2021 a 
31/05/2022 09/01/2013 07/02/2023

57227333/1 Maria JUrEMa da lUZ oEiras 01/05/2021 a 
30/04/2022 02/01/2023 31/01/2023

5088577/2 Maria liNa rodriGUEs PaNtoJa  02/05/2021 a 
01/05/2022 09/01/2023 07/02/2023

5915726/1 Maria lUcia MartiNs saNtos 26/08/2021 a 
25/08/2022 13/01/2023 11/02/2023

5537177/1 Maria oZEtE riBEiro itaParica 05/01/2022 a 
04/01/2023 09/01/2023 07/02/2023

5908884/1 Maria Patricia BorGEs JacoB 25/10/2021 a 
24/10/2022 02/01/2023 31/01/2023

5830052/1 Maria rilZE da costa cUNHa 18/12/2021 a 
17/12/2022 09/01/2023 07/02/2023

584366/2 MariaNdra saNtaNa da silva 01/07/2021 a 
30/06/2022 16/01/2023 14/02/2023

5959420/1 MariNilZa GUiMarÃEs riBEiro MUfarrEJ 01/04/2021 a 
31/03/2022 13/01/2023 11/02/2023

3260763/1 MartiNHo sErGio araUJo Novais 09/01/2020 a 
07/01/2021 16/01/2023 14/02/2023

57195727/1 MaXiMira carlota araUJo raMos 01/04/2021 a 
31/03/2022 02/01/2023 31/01/2023

5957632/1 MicHEl NUNEs ZiGMaNtas 01/12/2021 a 
30/11/2022 02/01/2023 31/01/2023

5901933/1 Natali fErrEira da silva costa 24/08/2021 a 
23/08/2022 01/01/2023 30/01/2023

57196357/1 NataliNa NasciMENto dos saNtos 01/05/2021 a 
30/04/2022 02/01/2023 31/01/2023

54193839/6 NEY rEalE da Mota 01/12/2021 a 
30/11/2022 16/01/2023 14/02/2023

5908854/1 NicollE cassia MoNtE da silva 03/10/2021 a 
02/10/2022 04/01/2023 02/02/2023

3275795/1 Nilo sErGio fraNco fiocK dos saNtos 23/01/2021 a 
22/01/2022 02/01/2023 31/01/2023

55586399/1 NorMElia lUcia liMa coElHo sErrao 01/01/2022 a 
31/12/2022 09/01/2023 07/02/2023

54185908/1 Patricia dos saNtos soUZa 01/07/2021 a 
30/06/2022 02/01/2023 31/01/2023

54186763/1 PaUla HEllEN frEitas PiNHEiro da crUZ 01/07/2021 a 
30/06/2022 09/01/2023 07/02/2023

3259005/1 raiMUNda dircE acácio GoMEs 01/01/2022 a 
30/06/2022 17/01/2023 05/02/2023

5135095/1 rEGiNa Maria dos saNtos rodriGUEs 01/06/2021 a 
31/05/2022 02/01/2023 31/01/2023

5942685/1 rita dE cassia raYol Moscoso 02/07/2021 a 
01/07/2022 15/01/2023 13/02/2023

57196016/1 rosilEa MENdEs BoUlHosa 01/04/2021 a 
31/03/2022 09/01/2023 07/02/2023

5813573/1 rosivaldo alvEs coElHo 01/10/2021 a 
30/09/2022 02/01/2023 31/01/2023

5909827/1 saloMao QUEiroZ caMPos 02/12/2021 a 
01/12/2022 02/01/2013 31/01/2023

5152224/1 saNdra Maria silva saNtos  02/07/2021 a 
01/07/2022 02/01/2023 31/01/2023

57230466/1 saNdra sUEli tElEs da silva 01/07/2021 a 
30/06/2022 02/01/2023 31/01/2023

57231582/2 silvia rosaNa olivEira fraNco 07/11/2021 a 
06/11/2022 16/01/2023 14/02/2023

55589828/1 sUElEM loUisE da silva PriMo fErrEira 02/07/2021 a 
01/07/2022 02/01/2023 31/01/2023

57229917/1 sUEli HUEt dE BacElar liMa 01/06/2021 a 
31/05/2022 16/01/2023 14/02/2023

5248078/1 taNia Maria vascoNcElos lEao 01/10/2021 a 
30/09/2022 09/01/2023 07/02/2023

57230470/1 taNUsa NaZarE saNtaNa dE aNdradE 01/07/2021 a 
30/06/2022 13/01/2023 11/02/2023

5908648/1 tErEZa cristiNa dE aZEvEdo costa 20/09/2021 a 
19/09/2022 02/01/2023 31/01/2023

5955007/01 tHiaGo das dorEs PErEira 01/04/2021 a 
31/03/2022 16/01/2023 14/02/2023

5946445/2 tHiaGo fEitosa MENdoNÇa 14/05/2021 a 
13/05/2022 19/01/2023 17/02/2023

3257126/1 valdENEr fErrais do EsPirito saNto 01/04/2021 a 
31/03/2022 02/01/2023 31/01/2023

59034481 WaNdErsoN EGidio alEssaNdro MartiNs 03/12/2020 a 
02/12/2021 09/01/2023 07/02/2023

57215198/1 WENdEll dE NaZarE dE JEsUs coNcEiÇao 01/04/2021 a 
31/03/2022 02/01/2023 31/01/2023

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola
Em,26  de outubro de 2022
ivete Gadelha vaz
diretora Geral do Hol

Protocolo: 869665

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 843/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrEto de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021;
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1040395 de 
16/08/2022.
i – altErar os termos da Portaria Nº 770/2021 - GaB/dG/Hol com as 
seguintes substituições abaixo:
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sUPerVisores e Vice-sUPerVisores dos ProGraMas de residÊNcia MÉdica (PrM) eM: aNestesioLoGia

sUBstitUir iNcLUir

sUPerVisor Vice-sUPerVisor a Partir de sUPerVisor Vice-sUPerVisor

rosangela do 
socorro cantuaria 
da silva ferreira 

roberta de oliveira 
Moreira

 

17/09/2022
 

artur abel tavares 
fernandes cavaco Everaldo Wolney Nery figueira

ii – PErMaNEcEr os demais termos e membros contidos na Portaria Nº 
770/2021 – GaB/dG/Hol conforme abaixo.
coordENador
rafaEl Maia dE soUsa
vicE – coordENador
BrUNo alBErto falcÃo PErEira
sUPErvisorEs E vicE-sUPErvisorEs dos ProGraMas dE rEsidÊN-
cia MÉdica (PrM) EM:
aNEstEsioloGia
supervisor: artUr aBEl tavarEs fErNaNdEs cavaco
vice – supervisor: EvEraldo WolNEY NErY fiGUEira
cirUrGia GEral
supervisor: lUiZ NaZarENo fraNca dE MoUra
vice – supervisor: rafaEl Maia dE soUsa
cirUrGia oNcoloGica
supervisor: isaMU KoMatsU liMa
vice – supervisora: raQUEl dE Maria MaUEs sacraMENto
ENdoscoPia
supervisor:JosE NaZarENo XaviEr da silva
HEMatoloGia
supervisor: JoÃo carlos PiNa saraiva filHo
vice – supervisor: Marcos laErcio PoNtEs rEis
MastoloGia
supervisor: faBio BotElHo dE alMEida
vice – supervisora: KarEN roBErta soUZa avila PiNHEiro
NEUrocirUrGia
supervisor: JosE rEGiNaldo NasciMENto Brito
vice – supervisor: MaUro Brito dE alMEida
NEUroloGia
supervisora: MariNa tUMa silva PacHEco
vice – supervisor: BrUNo loPEs dos saNtos loBato
oNcoloGia cliNica
supervisora: GicElY dE NaZarE liMa PErEira
cliNica MEdica
supervisora: tHaYaNa riBEiro KaJitaNi PacHE
vice – supervisora: caroliNa Barros KaHWaGE
radioloGia
supervisor: BrUNo alBErto falcao PErEira
vice – supervisor: ricardo MENdEs roGErio
UroloGia
supervisor: Joao frEdErico alvEs aNdradE filHo
vice – supervisor: EdUardo dE alENcar carvalHo
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 27 de outubro de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 869677
Portaria Nº 842/2022 – GaB/dG/HoL.

a dirEtora GEral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo o gozo de férias no período de 19/12/2022 a 02/01/2023, 
da servidora alEssaNdra rodriGUEs cavalEiro dE MacEdo, comis-
sionado (Biomédico), matrícula nº 5955946/1, coordenador do centro de 
análises clínicas.
coNsidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/1367544 de 
25/10/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar, a servidora NilcE Maria PaMPloNa corrEa, Biomédico, ma-
trícula nº 57203067/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol 
para responder pela coordenação do centro de análises clínicas, em razão 
da ausência do seu titular.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de outubro de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 869436

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 989/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/486905
rEsolvE:
i - dEsiGNar o servidor Gilberto ramos rodrigues, GtiN, Gerente de ti, 
Mat. 5920560; telefone (91) 4009-0312, E-mail: gilberto.rodrigues@santa-
casa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 265/2022/
FSCMP, oriundo da PE Nº 054/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MisEricÓrdia do Pará - fscMP com a empresa 3strUctUrE it 
ltda, cNPJ: 35.194.946/0001-10, tendo como objeto a coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada Na solUÇÃo dE visiBilidadE dE rEdE Para 
a fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará - fscMP.
ii - dEsiGNar o servidor GlEfsoN fraNco carNEiro, lotado na co-
ordenação de infraestrutura e redes-ciEr, com matrícula nº 57198410, 
cargo de coordenador de redes, utilizando para contato o telefone (91) 
4009-0312, ou e-mail:glefson.franco@santacasa.pa.gov.br, gtin@santaca-
sa.pa.gov.br., para na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém/Pa, 11 de outubro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
PrEsidENtE
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará
coNtrataNtE

Protocolo: 869249

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria coLetiVa Nº 972/2022 – 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,
rEsolvE: coNcEdEr, licença Prêmio de acordo com o art. 98, da lei nº 
5.810/94, de 24.01.1994, aos servidores desta fundação abaixo discrimi-
nados, referente ao mês de dEZEMBro/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo triÊNio PerÍodo Processo
adiMa Maria cHaGas 

da silva 3311422/4 técnico de 
laboratório

01/07/2009 a 
30/06/2012

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/1263223

alEssaNdra aZEvE-
do da silva 57192967/1 técnico de 

radiologia
27/12/2013 a 
26/12/2016

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/838408

aUrENi cicEra dE 
araUJo 5757150/2 fisioterapeuta 27/12/2010 a 

26/12/2013
16/12/2022 a 
14/01/2023 2022/1066758

BEatriZ dE olivEira 
MoraEs 57196886/1 administrador 14/04/2017 a 

13/04/2020
01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/1042273

claUdioNora do 
NasciMENto cardo-

so Matos
57212767/1 assistente admi-

nistrativo
26/02/2015 a 
25/02/2018

16/12/2022 a 
14/01/2023 2022/1338672

coNstaNtiNa 
aUGUsta MiraNda 

NasciMENto
5174899/1 assistente 

técnico
26/04/2008 a 
25/04/2011

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/978546

coNstaNtiNa 
aUGUsta MiraNda 

NasciMENto
5174899/1 assistente 

técnico
26/04/2011 a 
25/04/2014

31/12/2022 a 
28/01/2023 2022/978546

coNstaNtiNa 
aUGUsta MiraNda 

NasciMENto
5174899/1 assistente 

técnico
26/04/2014 a 
25/04/2017

01/03/2023 a 
29/04/2023 2022/978546

coNstaNtiNa 
aUGUsta MiraNda 

NasciMENto
5174899/1 assistente 

técnico
26/04/2017 a 
25/04/2020

30/04/2023 a 
28/06/2023 2022/978546

dEBora HosaNa 
GoNcalvEs da silva 54185866/2 técnico de Enfer-

magem
01/02/2008 a 
31/01/2011

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/621898

ElKE Marla dias dE 
soUZa 57197988/1 técnico de Enfer-

magem
04/06/2011 a 
03/06/2014

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/524731

EMEliE KoUrY saBBa 54189344/2 Médico com 
especialidade

12/01/2017 a 
11/01/2020

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/45060

ida coNcEicao do s 
PaMPloNa da silva 5174309/1 agente de saúde 24/01/1997 a 

23/01/2000
01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/43977

JEffErsoN EWErtoN 
corrEa 54195750/1 Enfermeiro 

Generalista
02/01/2015 a 
01/01/2018

03/12/2022 a 
01/01/2023 2022/1107641

JosE loPEs da silva 57195116/1 agente de artes 
Práticas

10/03/2014 a 
09/03/2017

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/1179158
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Maria dE JEsUs ara-
Gao dE castro 5087759/2 agente de saúde 26/04/2010 a 

25/04/2013
03/12/2022 a 
01/01/2023 2022/1005792

Maria dE NaZarEtH 
NUNEs viaNa 5342279/2 Médico com 

especialidade
01/09/2012 a 
31/08/2015

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/1008827

Maria do socorro 
da silva rUivo 5274303/4 Enfermeiro 

Generalista
13/01/2015 a 
12/01/2018

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/1094263

MaricElY dE soUsa 57195716/1 agente de artes 
Práticas

01/04/2014 a 
31/03/2017

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/134334

rosaNGEla dE 
NaZarE NovaEs 57194939/1 técnico de Enfer-

magem
23/01/2014 a 
22/01/2017

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/1135173

vEra Patricia dE 
frEitas GodiNHo 57193615/1 técnico de Enfer-

magem
11/01/2014 a 
10/01/2017

01/12/2022 a 
30/12/2022 2022/970578

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 22 de outubro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 869280

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 863741, diÁrio oFiciaL 
Nº 35.150 de 14/10/2022

Pae: 2021/1016617
oNde se LÊ: data da assinatura: 30/10/2022
Leia-se: data da assinatura: 03/10/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 869559
errata da PUBLicaÇÃo: 841525, diÁrio oFiciaL 

Nº 35.082 de 19/08/2022
Pae: 2022/579937

oNde se LÊ: vigência: 12/08/2022 a 12/08/2023
Leia-se: vigência: 12/08/2022 a 12/08/2024
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 869426

coNtrato
.

coNtrato: 265/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na solUÇÃo dE 
visiBilidadE dE rEdE Para a fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓr-
dia do Pará - fscMP
data de assinatura: 11/10/2022
vigência: 11/10/2022 a 11/10/2023
PE srP 054/2022/fscMPa - PaE Nº 2022/486905
fUNcioNal ProGraMática: 10.302.1507.8288, 10.302.1507.8289 e 
10.126.1508.8238
foNtE dE rEcUrso: 0101, 0103, 0261, 0269 e seus respectivos superavits;
ElEMENto dE dEsPEsa: 449040, 449039, 449052, 339039 e 339040;
contratado:3strUctUrE it ltda; cNPJ/Mf n.º 35194946/0001-10
Endereço: florianopólis/sc, na rod.José cralos daux sala 302 torre Jurerê, 
nº 5500, Bairro saco Grande, cEP: 88032-005, telefone: ( 48 ) 99115-8303
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 869246

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 100/2022
data: 27/10/2022
valor: r$16.250,00
oBJEto: MatErial dE coNsUMo - aQUisiÇÃo EMErGENcial de sEriN-
Ga HiP. dEsc. 1Ml, c/aGUlHa, c/disP. dE sEGUraNca, com base no 
artigo 24, incisos iv, da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 345/2022/
Prof/fscMP
Data de Ratificação: 27/10/2022 - PAE nº 2022/1280735
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits; 
Elemento de despesa: 339030.
coNtratada: E. r. triNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: r. são francisco nº 1104, Bairro Juazeiro, santa isabel do 
Pará/Pa, cEP: 68.790-000; tElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 869364
disPeNsa: 101/2022

data: 27/10/2022
valor: r$76.950,00
oBJEto: MatErial dE coNsUMo - EQUiPo MacroGotas, iNJEtor la-
tEral EM Y, dEscartávEl, filtro HidrofoBo, com base no artigo 24, 
incisos iv, da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 341/2022/Prof/fscMP
Data de Ratificação: 27/10/2022 - PAE nº 2022/1276911

funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits; 
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: i f s NasciMENto & cia ltda; cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
ENdErEÇo: tv. dr. Enéas Pinheiro nº 875, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 
66.087-430
tElEfoNE: (91) 3276-6675/ (91) 3276-5116
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 869373

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 101/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJEto: MatErial dE coNsUMo - EQUiPo MacroGotas, iNJEtor la-
tEral EM Y, dEscartávEl filtro HidrofoBo
coNtratada: i f s NasciMENto & cia ltda; cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
data: 27/10/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 869371
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 100/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJEto: MatErial dE coNsUMo - aQUisiÇÃo EMErGENcial de sEriN-
Ga HiP. dEsc. 1Ml, c/aGUlHa, c/disP. dE sEGUraNca
coNtratada: E. r. triNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
data: 27/10/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 869365

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de JULGaMeNto de ProPostas
toMada de PreÇo 001/2022

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, torna público o resultado de julgamento de propostas da 
toMada dE PrEÇo Nº 001/2022, processo nº 2022/597075 destinado 
a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo 
da rEforMa do HEMocENtro rEGioNal dE MaraBá, saNtarÉM E 
NUclEo dE HEMotEraPia dE altaMira, da fUNdaÇÃo cENtro dE 
HEMotEraPia E HEMatoloGia do Estado do Pará. após submetidos a 
análise da Gerência de infraestrutura-GEiNE, que atestou que as propostas 
de orçamentos das empresas classificadas em menor valor atendem todos 
os requisitos exigidos no termo de referência quanto as quantidades e 
valores financeiros. Portanto apresentam como vencedora para o Item 
01- reforma do Hemocentro regional de Marabá a EMPrEsa: NacioNal 
coNstrUÇÕEs E sErviÇos tÉcNicos EirEli, cNPJ: 02.934.270/0001-
03, com proposta de orçamento financeiro classificada em menor preço 
no valor de r$ 690.741,88 (seiscentos e noventa mil, setecentos e 
quarenta e um reais e oitenta e oito centavos); item 2 – reforma do 
Hemocentro regional de santarém a EMPrEsa: iGf coNstrUÇÕEs E 
sErviÇos ErirEli - EPP, cNPJ: 27.850.633/0001-45, com proposta 
de orçamento financeiro classificada em menor preço no valor de R$ 
969.236,17 (novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e seis 
reais e dezessete centavos); item 3 – reforma do Hemocentro regional de 
altamira a EMPrEsa: castro & PEssoa ltda, cNPJ: 19.110.167/0001-
33, com proposta de orçamento financeiro classificada em menor preço no 
valor de r$455.635,62 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e 
trinta e cinco reais e trinta e três centavos).
abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, da 
lei.8.666/93 para que aqueles que se sentindo prejudicados em seus direi-
tos, interponham recursos administrativos dos atos inerentes ao processo.
os autos do Processo administrativo Eletronico nº 2022/597075 estão à 
disposição dos interessados na sede da fundação HEMoPa em dias úteis 
no horário de 08:00 às 14:00 horas na sala da cPl.
a ata de julgamento de propostas está disponível no Mural de licitações do 
Portal www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa 28/10/2022
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa

Protocolo: 869680
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 1182/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErto BorGEs JUNior Gerente/HENtU 7565315
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 880,00
10122129783380000  269  339033  950,00
10122129783380000  269  339036  670,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1351441 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 869414
Nº da Portaria: 1183/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErto BorGEs JUNior Gerente/HENtU 7565315
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129782930000  269  339030 1500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1351471 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 869416
Nº da Portaria: 1184/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErto BorGEs JUNior Gerente/HENtU 7565315
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339036  460,00
10122129783380000  269  339039  4340,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1351496 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 869417
Nº da Portaria: 1180/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEGiaNE cHaMoN avaNciNi iZaias Gerente/cHr-Mar 59474251
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 3000,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039 1000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1337903 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 869409
Nº da Portaria: 1181/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEGiaNE cHaMoN avaNciNi iZaias Gerente/cHr-Mar 59474251
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 585,00
10122129783380000  269  339036 1300,00
observação: Nº do Processo: 2022/1338004 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 869411
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 124/FHcGV/2022
oBJEto: a presente licitação tem por objeto a aquisição de material técnico 
médico, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, Uni-
dades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna – fPEHcGv.

EMPrEsa(s) vENcEdora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

colcHao PiraMidal tiPo caiXa dE ovo, 
sistEMa dE arEJaMENto. EMBalado 

iNdividUalMENtE EM, coNtENdo dados dE 
idENtificacao do faBricaNtE, validadE E 

rEfErENcia da dENsidadE do colcHÃo.

1100 itEM caNcElado

2. 

coNJUNto Escova/EsPoNJa Plastica 
coM dUPla facE Para dEGErMaÇÃo E 

aNtissEPsia PrÉ-oPEratoria das MÃos, 
EMBEBida EM solUÇÃo dEGErMaNtE coM 
aProXiMadaMENtE 20-25Ml dE dicoGlU-
Nato dE clorEXidiNa 2% tENsoativo, 

ProNto Para Uso. validadE NÃo iNfErior 
a 01 (UM) aNo, rEGistro oU NotificaÇÃo 
No MiNistErio da saUdE, aPrEsENtaÇÃo 

EM EMBalaGEM iNdividUaliZada coM idEN-
tificaÇÃo E dEscriÇÃo da coMPosiÇÃo 

do ProdUto.

33.000 r$ 66.000,00
cristalia ProdUtos 

QUiMicos farMacEUti-
cos ltda

3. 

aNUscÓPio dEscartávEl (sistEMa fEcHa-
do) coMPosto Por trÊs PartEs: corPo, 
ÊMBolo, E PoNtEira do ÊMBolo – faBri-

cados EM PoliEstirENo cristal; sENdo o 
corPo traNsParENtE E as dEMais PEÇas 

Na cor BraNca. PossUi as sEGUiNtEs 
diMENsÕEs: diÂMEtro ProXiMal: 3,5 cM; 
diÂMEtro distal: 1,8 cM; coMPriMENto 

do corPo: 9cM; coMPriMENto do ÊMBolo: 
14 cM.

900 r$ 3.500,00 Plastic WaY ProdUtos 
Para a saUdE ltda

4. 

aBaiXador dE liNGUa, dEscartávEl, EM 
MadEira, EMBalado iNdividUalMENtE, 
taMaNHo UNivErsal. Pct c/ 100 UNd. 

forMato coNvENcioNal liso; sUPErficiE 
E Bordas PErfEitaMENtE acaBadas; 

EsPEssUra E larGUra UNiforME EM toda a 
sUa EXtENsao

200 itEM caNcElado

5. 
PaPEl tErMosENsivEl dE 110 MM X 20 M, 
coMPativEl coM ElEtrocardioGráfo 

PHiliPs PaGEWritEr tc10
200 r$ 3.500,00

cirUrGica cEroN 
iMPortadora E EXPor-
tadora dE EQUiPaMEN-

tos HosPitalarEs E 
vEtEriN

6. 

filME Para EcocardiÓGrafo, 110MM X 20M, 
Hd, EMBalado EM EMBalaGEM alUMiNiZa-
da, lacrada, coMPatÍvEl coM aParElHo 

Marca soNY.

200 r$ 15.000,00 GUilBEr farMacEUtica 
coMErcio ltda

7. 

EsPaÇador Para aErossol tEraPia coM-
Posto Por cÂMara Plástica coM Bocal 
valvUlado UNidirEcioNal coM ENcaiXE 
UNivErsal Para as EMBalaGENs dE aE-

rossol sPraY coM Máscara facial Ultra 
flEXÍvEl, traNsParENtE E adaPtador, 
rEsErvatÓrio rÍGido traNslÚcido, EM 

MatErial atÓXico E rEsistENtE a lavaGEM 
E dEsiNfEcÇÃo, Mascara EM taMaNHo 

iNfaNtil E adUlto EM Pvc.

500 r$ 17.900,00  Plastic WaY ProdU-
tos Para a saUdE ltda

8. 
fita EM alGodÃo sarJado (Nastro E/oU 
cardaÇo), 100% alGodÃo, PEÇa coM 12 

MM X 10 M
1000 itEM caNcElado

9. 

tUBo dE HEMÓlisE, sEM Borda, dE 12 X 75 
MM, coM caPacidadE dE 5Ml, EM PoliPro-
PilENo traNsParENtE, sEM taMPa, PacotE 

c/1000 UNidadEs.

10 itEM caNcElado

10. 

filME dE ParafiNa Plástica coM PaPEl. 
rEsistENtE À rEaGENtEs QUÍMicos, rolo 
coM 10,2 cM X 38,1M filME dE alta adE-

rÊNcia Para vEdaÇÃo dE frascos, Placas 
E vidrarias EM GEral. PElÍcUla coM 

ProPriEdadEs ÚNicas dE PErMEaBilidadE, 
MoldávEl, flEXÍvEl, sEMi traNsParENtE, 
iNodoro E iNcolor. rEsistENtE À UMida-

dE. É UM tErMoPlástico dÚctil, MalEávEl, 
À Prova d´áGUa, iNodoro, traNsParENtE 

E coEsivo.

06 itEM dEsErto

total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 124/fHcGv/2022:
r$ 105.900,00 (cento e cinco mil e novecentos reais)
Belém/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 869262
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oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo PÚBLica estadUaL

HosPitaL de cLÍNicas GasPar ViaNNa
eXtrato do editaL N° 001/2022 – FHcGV, 

25 de oUtUBro de 2022
16º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 

teMPorÁria MULtiProFissioNaL
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022, torna pública a realização de Processo seletivo simpli-
ficado – PSS, para selecionar candidatos a fim de desempenhar funções 
de Nível superior e Médio. as contratações serão de caráter temporário, 
obedecendo aos termos da lei complementar nº 07/25.09.1991, alterada 
pela lei complementar nº 077/28.12.2011 e lei complementar n°147, de 
16 de maio de 2022. as inscrições estarão abertas no período de 08h00min 
do dia 03 de novembro de 2022 às 23h59min do dia 04 de novembro 
de 2022 e deverão ser efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico 
http://sipros.pa.gov.br.
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
no Edital que se encontrará disponível a partir do dia 31.10.2022, no ende-
reço eletrônico http://sipros.pa.gov.br e no site da fundação, http://www.
gasparvianna.pa.gov.br.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente / fHcGv

Protocolo: 869290
..

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

errata
.

errata/da Portaria Nº136 de 21 de oUtUBro de 2022 
PUBLicado No doe Nº 35166 PUBLicaÇÃo Nº 868805

onde lê-se:
coNtrato Nº 012/2022
Leia-se
coNtrato Nº 013/2022
errata/ eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo 13/2022-

Hrc, PUBLicado No doe Nº 35166 PUBLicaÇÃo Nº 868796
onde lê-se:
vigência de contrato 90 dias(trinta)
Leia-se
vigência de contrato 90 dias(noventa)
Errata/ ratificaÇÃo dE disPENsa dE licitaÇÃo publicado no doE nº 
35166 publicação nº 868817
onde lê-se:
raio – X Portatil titaNiUM 300
Leia-se
UltrassoNoGrafia fiG laBs ft412
errata/ eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo 12/2022-

Hrc, PUBLicado No doe Nº 35166 PUBLicaÇÃo Nº 868708
onde lê-se:
vigência de contrato 90 dias(trinta)
Leia-se
vigência de contrato 90 dias(noventa)

Protocolo: 869208

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 435 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital saNta MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
saMia cristiNa lacErda BUratti – Mat. 5952005-1, tÉcNico dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 01 À 02/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 431 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
saMia cristiNa lacErda BUratti – Mat. 5952005-1, tÉcNico dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 30/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 447 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
WavYlla frEitas PiNHEiro  – Mat. 5967140-1, fisiotEraPEUta
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 14 À 15/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 427 de 19 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
Josias da silva  – Mat. 7565590-2, aGENtE dE artEs Práticas
Nº 1.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 30/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 433 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital saNta MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
Josias da silva  – Mat. 7565590-2, aGENtE dE artEs Práticas
Nº 2.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 01 À 02/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 440 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao cdt diaGNÓstico Por iMaGEM EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
EUNicE costa dos saNtos Barroso – Mat. 57197013-3, tÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 05/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 441 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao cdt diaGNÓstico Por iMaGEM EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
tHatYaNE PiNHEiro da lUZ – Mat. 5940393-1, ENfErMEiro
Nº 1.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 06/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 446 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
tHatYaNE PiNHEiro da lUZ – Mat. 5940393-1, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 14 À 15/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 450 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: BUscar PrEstador dE sErviÇos, MÉdico EsPEcialista 
EM Uti Na cidadE EM rEdENÇÃo – Pa, Para EstE Hrca, PostErior-
MENtE coNdUZi-lo EM rEtorNo a cidadE dE oriGEM.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
Nº 1.0 diária
PErÍodo: dE 17/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira
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Portaria Nº 451 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao cdt diaGNÓstico Por iMaGEM EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
Nº 1.0 diária
PErÍodo: dE 18/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 442 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia À clÍNica MEd cENtEr EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
JaNaildEs PErEira dE soUsa – Mat. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 07 À 08/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 424 de 19 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital saNta MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
JaNaildEs PErEira dE soUsa – Mat. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 25/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 437 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
lÍvia lUZ saloMÃo – Mat. 57205780-3, ENfErMEira
Maria dENi da silva NasciMENto – Mat. 57197013-3, tÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 02 À 03/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 439 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa – Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
JaNaildEs PErEira dE soUsa – Mat. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 05 À 06/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 425 de 19 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
tHatYaNE PiNHEiro da lUZ – Mat. 5940393-1, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 28 À 29/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 443 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
raUaNNY ravilla dE JEsUs araÚJo – Mat. 5904513-3, tÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 09 À 10/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 430 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil

dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
Nº 2.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 30/09 À 01/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 438 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
arQUiMEdEs tEiXEira dE olivEira – Mat. 57206672-1, Motorista
tHatYaNE PiNHEiro da lUZ – Mat. 5940393-1, ENfErMEiro
Maria tavarEs crUZ – Mat. 5088402-1, aGENtE dE saÚdE
Nº 1.0 (coMPlEta)
PErÍodo: dE 04/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 432 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
JaNaildEs PErEira dE soUsa – Mat. 54185704-3, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 30/09 À 01/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 436 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
Maria tavarEs crUZ – Mat. 5088402-1, aGENtE dE saÚdE
ElisaNia aNdradE rocHa – Mat. 54185706-2, tÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 02/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 452 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao cdt diaGNÓstico Por iMaGEM EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
Maria tavarEs crUZ – Mat. 5088402-1, aGENtE dE saÚdE
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 18/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 453 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital saÚdE da faMÍlia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
Maria dENi da silva NasciMENto – Mat. 57197013-3, tÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 18/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 448 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
Josias da silva  – Mat. 7565590-2, aGENtE dE artEs Práticas
saMia cristiNa lacErda BUratti – Mat. 5952005-1, tÉcNico dE EN-
fErMaGEM
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 15/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 449 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HosPital das clÍNicas GasPar viaNa EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): BElÉM /Pa
sErvidor (Es):
clEYdsoN aMoriM dE soUsa – Mat. 54184847-3, Motorista
raUaNNY ravilla dE JEsUs araÚJo – Mat. 5904513-3, tÉcNico dE 
ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 13 À 16/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira
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Portaria Nº 445 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo oficial dEstE Hrca ModElo aMBU-
lÂNcia MastEr coM Placa: rWN2d21 Para EXEcUtar a troca dE 
PEÇa Na MaNGUEira da tUrBiNa, Pois o MEsMo aiNda Está Na Ga-
raNtia, EM coNcEssioNária rENaUlt Na cidadE dE PalMas – to.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): PalMas/to
sErvidor (Es):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 12 À 13/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Portaria Nº 444 de 21 de oUtUBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir vEicUlo oficial dEstE Hrca ModElo aMBUlÂNcia 
MastEr coM Placa: rWN2d21 Para MaNUtENÇÃo corrEtiva No sistEMa 
dE ar-coNdicioNado, EM EMrEsa Na cidadE dE rEdENÇÃo – Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
lEoNaN dos saNtos BENto – Mat. 57206685-1, Motorista
Nº 1.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 10/10/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY silva olivEira

Protocolo: 869181

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 142 de 26 de oUtUBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/1372402- PaE
resolve:
dEsiGNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 068/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Itaitu-
ba, referente ao processo nº 2022/289514, cujo objeto e a recuperação e 
complementação de 188,95 km de estradas vicinais, sendo 74,35 km de 
estrada degredo/Pantanal; 37,80 km da estrada são Benedito; 27,50 km 
da vicinal do Machado e 49,30 km da estrada nova integração, no munici-
pio de itaituba/Pa.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário de Estado de transportes, 26 de outubro de 2022
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Portaria N° 143 de 26 de oUtUBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/1372515 - PaE
resolve:
dEsiGNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 050/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Eldorado 
dos carajás, Processo nº 2021/338021 cujo objeto e a construção de uma 
ponte em concreto armado de 20m de comprimento e 8m de largura sobre 
o igarapé castanheira, no municipio de Eldorado dos carajás/Pa.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário de Estado de transportes, 26 de outubro de 2022
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 869431

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 140 de 20 de oUtUBro de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso das atribuições le-
gais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual do 
Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei n° 5.810 de 24.01.1994, e
coNsidEraNdo o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art. 1° - dEsiGNar clEBEr rUBENs da costa (Gerente de Material e Pa-
trimônio), para exercer o cargo de fiscal do Contrato n° 69/2022, firmado 
pela secretaria de Estado de transportes com a empresa coNsErP MaNU-
tENÇÃo dE ElEvadorEs ltda, cNPJ n° 00.489.015/0001-65, que tem 

por objeto a contratação de empresa em preventiva e corretiva, assistência 
técnica de equipamentos de transportes verticais, elevador, com cobertura 
total de peças para atender as necessidades desta secretaria de Estado 
de transportes - sEtraN consoante estabelecido no termo decorrente do 
pregão eletrônico nº 005/2022.
art. 2° - Na ausência do titular da gerência, será designado um(a) servi-
dor(a) através de Portaria de substituição.
art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Portaria N° 141 de 25 de oUtUBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso das atribuições le-
gais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual do 
Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei n° 5.810 de 24.01.1994, e
coNsidEraNdo o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art. 1° - dEsiGNar clEBEr rUBENs da costa (Gerente de Material e 
Patrimônio), para exercer o cargo de fiscal do Contrato n° 70/2022, firma-
do pela secretaria de Estado de transportes com a empresa Nr PErEira 
coMÉrcio dE áGUa EirElE inscrita no cNPJ/Mf sob nº 37.170.992/0001-
05, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em for-
NEciMENto dE áGUa MiNEral NatUral para atender as necessidades 
desta secretaria de Estado de transportes - sEtraN, órgão do Poder Exe-
cutivo do Estado do Pará. consoante estabelecido no processo licitatório 
nº 2020/363503.
art. 2° - Na ausência do titular da gerência, será designado um(a) servi-
dor(a) através de Portaria de substituição.
art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 869518

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo PraZo
coNtrato N°: 28/2022
ProcEsso: 2021/418185 aNEXo: 2022/1007627
JUstificativa: decorre da solicitação feita pela Empresa contratada, 
Manifestação da dirtEc e Manifestação Jurídica, devidamente autorizada 
pelo secretário de Estado de transportes, com fundamento no art. 57, § 
1º, inciso ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE viG.: 13/09/2022  tÉrM. viG.: 11/11/2022
data da assiNatUra: 26/10/2022.
PraZo: 60 (sessenta) dias.
coNtratada: coPEM coNstrUtora ParaENsE dE EstrUtUras MEtalicas s/a.
cNPJ: 04.970.687/0001-49.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 869562
eXtrato do 2° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo PraZo

Processo Nº: 2022/81492
coNtrato N°: 05/2022

JUstificativa: decorre da Manifestação da dirtEc e anuência da con-
tratada, devidamente autorizada pelo secretário de Estado de transportes, 
com fundamentado no art. 57, §1, inciso ii da lei federal nº. 8.666/93, 
passando, consequentemente, os documentos referenciados a fazerem 
parte integrante e indissociável deste instrumento.
iNic. dE viG: 14/10/2022 tÉrM. viG: 13/01/2023
data da assiNatUra: 18/10/2022.
PraZo: 92 (noventa e dois) dias.
coNtratada: l.s.E laBoratÓrio dE sistEMas EstrUtUrais ltda
cNPJ: 04.952.600/0001-00.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 869544
eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo

Nº do coNtrato: 043/2021
Processo: 2019/620154  aNeXo: 2022/1189392

JUstificativa: decorre da solicitação feita pela Empresa contratada, 
Manifestação da dirtEc e Manifestação Jurídica, devidamente autorizada 
pelo secretário de Estado de transportes, com fundamentado no art. 57, 
§ 1o, ii da lei federal nº. 8.666/93, passando, consequentemente, os 
documentos referenciados a fazerem parte integrante e indissociável deste 
instrumento.
iNic. dE viG.: 21/10/2022  tÉrM. viG.: 21/01/2023
PraZo: 03 (três) meses.
data da assiNatUra: 25/10/2022.
coNtratada: via Pará coNstrUtora ltda.
cNPJ: 02.995.881/0001-53.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 869530
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diÁria
.

Portaria Nº 420 de 26 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1363947
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao muni-
cipio de capitão Poço.
origem: Belém
destino(s): capitão Poço
servidor (a): Paulo sergio dos santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 11/10/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 421 de 26 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1363976
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao muni-
cipio de são João de Pirabas.
origem: Belém
destino(s): são João de Pirabas
servidor (a): Paulo sergio dos santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 17 a 18/10/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 422 de 26 de seteMBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1363997
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Engenheiro Emerson ao 
municipio de são Miguel do Guamá.
origem: Belém
destino(s): são Miguel do Guamá
servidor (a): Paulo sergio dos santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 19 a 20/10/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 423 de 26 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1364026
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao muni-
cipio de são antônio do tauá (Borralho).
origem: Belém
destino(s): são antônio do tauá (Borralho)
servidor (a): Paulo sergio dos santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 21/10/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 424 de 26 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1363900
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras nos municipios 
de Marabá, Brejo Grande do araguaia, Piçarra, redenção, cumaru do Norte 
e canaã dos carajás.
origem: Belém
destino(s) Marabá, Brejo G. araguaia, Piçarra, redenção, c.c. Norte e ca-
naã dos carajás
servidor (a): Getúlio alves ramalho Junior
cargo: Gerente
id. funcional: 5957794/1
Período: 17 a 22/10/2022
diária(s): 5,5 (cinco e meia)

Portaria Nº 425 de 26 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1363859
objetivo: o servidor se deslocará para acompanhar o Eng. Marcelo Gon-
zaga até a Pa-256..
origem: Belém
destino(s) Paragominas
servidor (a): José roberto dos santos lima
cargo: servente
id. funcional: 3277887/1
Período: 18/10/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 869412

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: toMada de PreÇos

NÚMero: N.º 007/2022.
oBJEto: serviços técnicos Especializados para Projeto das ações ambien-
tais necessárias para obtenção das licenças ambientais para a construção 
e Pavimentação da avenida liberdade, trecho: Entr. av. Perimetral (Belém) 
/ Entr. rodovia alça viária (Marituba), com Extensão de 13,40 km, na 
região de integração do Guajará, sob Jurisdição do 1º Núcleo regional.

Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício sede da sEtraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 31/10/2022, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de Estado de transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da sEtraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa dE soUZa.
local de abertura: Edifício sede da sEtraN, 2º andar no auditório da 
sEtraN.
data de abertura: 16/11/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira
Belém, 27 de outubro de 2022.

Protocolo: 869402

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº011/2022-cPH

- aquisição/obras/serviços:
contratação de empresa para o fornecimento/prestação de serviços de 
confecção de talonários de controle do guarda volume do terminal Hidrovi-
ário do Porto de Belém luiz rebelo Neto, o qual visa atender a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, através da cotação Eletrônica nº 
006/2022-cPH, Processo nº 2022/924509.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.784.1435.8496
Natureza de despesa – 339030
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
G s PiNHEiro PaPElaria EirEli- NortE PaPElaria E Gráfica
cNPJ/cPf/Mf nº: 27.744.357/0001-30
Endereço: rua silva castro, nº 596, vila fernando ferrari, nº 15,  Bairro: 
Guamá - cEP: 66.075-104 - E-mail: ar3ps@yahoo.com.br – telefone:(91) 
3225-5203 - Município: Belém – Estado: Pará.
- valor contratado:
valor global: r$1.410,07 (um mil, quatrocentos e dez reais e sete centavos).
- vigência/Prazo de Execução:
imediato
- Base legal da dispensa: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2022.
aBraÃo BENassUlY NEto
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 869192

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 928/2022 – arcoN – Pa, 26 de oUtUBro de 2022. 
o diretor Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 
74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o Processo 
Eletrônico n.º 2022/1367503 - arcoN-GaB; rEsolvE: i – aUtoriZar 
GaBriElla dE MiraNda PiNHEiro, matricula nº 54189704/3, ocupante 
do cargo de chefe de Gabinete, a gozar vinte (14) dias de férias, referente 
ao período aquisitivo 2021/2022, no período de 03/11/2022 a 16/11/2022 
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, 26 dE oUtUBro dE 2022. 
EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 869203
Portaria Nº 927/2022 – arcoN – Pa, 27 de oUtUBro de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
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lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o Processo Eletrônico 
n.º 2021/999206 - arcoN-Gto; rEsolvE: i – aUtoriZar MarilZa da 
silva GUErra ParaENsE, matricula nº 57173518/1, ocupante do cargo 
de assit. tEc. rEG.N/ii, a gozar vinte (20) dias de férias, referente ao 
período aquisitivo 2021/2022, no período de 21/11/2022 a 10/12/2022 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, 26 dE oUtUBro dE 
2022. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 869258

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 018/2022.
Partes: agência de regulação e controle de serviços Públicos do Estado do 
Pará- arcoN-Pa/ Empresa BElaGGio coMMErcE iMPortacao E EXPor-
tacao ltda objeto: aquisição de computadores. fundamento legal: lei 
n.º 10.520/2002 e 8.666/93, decreto nº 7.892/2013 e decreto federal nº 
10.024/2019, lei complementar 123/2006 e Pregão nº 019/2021.valor:r$ 
r$6.720,00 unitário e no total de r$ 201.600,00. dotação orçamentária: 
ProJ/ativ.: 04.122.1297.8338.0000. Pi: 412.000.8338E. foNtE/N.dEsP: 
0261/0661/449052. aÇÃo: s/n. vigência: 28/10/2022 a 31/12/2022. as-
sinatura: 31/10/2022. ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz fi-
lho. c.N.P.J. Nº 12.990.434/0001-65, com sede a avenida itacira, nº 2962, 
Bairro: Planalto Paulista: cJ 1507 sao PaUlo, cEP: 04061-003 Uf: sP.

Protocolo: 869233

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 48/2021 - sedaP
data de assinatura: 27/10/2022
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 48/2021 fica 
prorrogado por mais 04(quatro) meses, a contar do dia 28/10/2022 à 
27/02/2023.
convenente: MUNiciPio dE colarEs
Endereço: travessa 16 de Novembro, s/n, centro, cEP: 68.785- 000, no 
Município de colares, Estado do Pará.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 869394
1º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 59/2022 - sedaP

data de assinatura: 27/10/2022
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 59/2021, por 
mais 04(quatro) meses, a contar do dia 28/10/2022 à 27/02/2023.
convenente: MUNicÍPio dE JacarEacaNGa
Endereço: av. Brig. Haroldo veloso, s/n, Bairro: centro, cEP 68.195-000, 
no Município de Jacareacanga, Estado do Pará.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 869396

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 915/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: João alberto Gonçalves vieira carGo: agente de atividades 
agropecuárias  MatrÍcUla: 0031895 oriGEM: Brasil Novo/Pa.  dEstiNo: 
Medicilândia/Pa. oBJEtivo: Executar atividades técnicas na Estação da 
cEPlac/ sUPaM, no Municípío de Medicilândia-Pa, pertinentes a produção 
de sementes híbridas de cacau, com vistas ao atendimento de demandas 
das regiões produtoras do Estado do Pará.PErÍodo: 03 a 04/11/2022.  Nº 
dE diárias: 1 ½ (uma e  meia). ordENador: Márcio Marcelo de souza 
trindade /diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 869678
Portaria de diÁrias Nº 913/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo 
NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019. BENEficiário: ariolando 
Jorge lima Belfort. carGo: Engenheiro agrônomo. MatrÍcUla: 832103. 
ORIGEM: Belém/PA. DESTINO: Castanhal/PA. OBJETIVO: Definir quais 
são os municípios e a quantidade de produtores que serão beneficiados 
com calcário dolomitico para produção de sementes das culturas de juta e 
malva, através do termo de cooperação técnica entre sEdaP e companhia 
textil, nos municípios do Marajó PErÍodo: 31/10/2022. Nº dE diárias: 
½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade /diretor 
administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 914/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENtaÇÃo 
NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019. BENEficiário: sergio 
Guedes Pereira. carGo: Engenheiro agrônomoMatrÍcUla: 21237/2. 
oriGEM: Belém/Pa dEstiNo: castanhal/Pa. oBJEtivo: fiscalizar e 

vistoriar o contrato nº160/2022- sEdaP . PErÍodo: 31/10/2022. Nº dE 
diárias: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade /
diretor administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 916/2022 fUNdaMENto lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENtaÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista. 
MatrÍcUla:5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dEstiNo: castanhal/Pa. 
OBJETIVO: Conduzir os servidores, com objetivo de definir quais são os 
municípios e a quantidade de produtores que serão beneficiados com 
calcário dolomitico para produção de sementes das culturas de juta e 
malva, através do termo de cooperação técnica entre sEdaP e companhia 
Têxtil. e fiscalização de recebimento do material - calcário dolomitíco 
PErÍodo: 31/10/2022. Nº dE diárias: ½ (meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de souza trindade /diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 869667

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

 Portaria N 1790, de 27 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Paragominas, abrangendo uma área 
de 2.065,9929 ha;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2022/1312948.
rEsolvE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 2.065,9929 ha (dois mil, 
sessenta e cinco hectares, noventa e nove ares e vinte e nove centiares), 
denominada GlEBa cHaPada, localizada no Município Paragominas, com 
limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
morial descritivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice B52-M-1380, de coordenadas N = 
9.633.644,61m e E = 181.780,40m; deste segue confrontando com o limi-
te da fazenda 25 de Maio de propriedade de Maxiandro scaramussa Berga-
min, com o seguinte azimute e distância 176°32’05” e 413,88 m até o vér-
tice B52-M-0240, de coordenadas N = 9.633.231,49m e E = 181.805,42m; 
azimute 88°28’00” e distância 3.152,01 m até o vértice B52-M-0205, de 
coordenadas N = 9.633.315,84m e E = 184.956,30m; deste segue con-
frontando com o limite da fazenda formosa i de propriedade de louri-
val delpupo, com o seguinte azimute e distância 178°22’22” e  2.923,18 
m até o vértice B52-M-0133, de coordenadas N = 9.630.393,84m e E = 
185.039,31m; deste segue confrontando com limite da fazenda santo an-
tônio de propriedade de osmar scaramussa, com o seguinte azimute e dis-
tância 266°05’46” e 6.341,39 m até o vértice B52-M-0134, de coordenadas 
N = 9.629.962,10m e E = 178.712,63m; deste segue confrontando com 
o limite da Fazenda Mata Virgem de propriedade de Reflorestamento da 
amazonia ltda, com o seguinte azimute e distância 358°29’15” e 3.568,80 
m até o vértice B52-M-1376, de coordenadas N = 9.633.529,65m e E = 
178.618,43m; deste segue pela faixa de dominínio pela Margem direita 
(sentido oeste/leste) da Estrada da Mineração, com o seguinte azimute 
e distância 85°24’28” e 282,70 m até o vértice XXGl-v-14000, de co-
ordenadas N = 9.633.552,28m e E = 178.900,22m; azimute 54°02’50” 
e distância 160,73 m até o vértice XXGl-v-14001, de coordenadas N = 
9.633.646,65m e E = 179.030,33m; azimute 40°47’17” e distânia 25,23 
m até o vértice XXGl-v-14002, de coordenadas N = 9.633.665,76m e E 
= 179.046,81m; azimute 34°34’40” e distância 67,96 m até o vértice XX-
Gl-v-14003, de coordenadas N = 9.633.721,71m e E = 179.085,38m; 
azimute 53°39’54” e distância 42,23 m até o vértice XXGl-v-14004, de 
coordenadas N = 9.633.746,73m e E = 179.119,40m; azimute 88°42’36” 
e distância 32,88 m até o vértice XXGl-v-14005, de coordenadas N = 
9.633.747,47m e E = 179.152,27m; azimute 112°23’24” e distância 57,07 
m até o vértice XXGl-v-14006, de coordenadas N = 9.633.725,73m e E 
= 179.205,04m; azimute 151°03’06” e distância 162,62 m até o vértice 
XXGl-v-14007, de coordenadas N = 9.633.583,43m e E = 179.283,75m; 
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azimute 123°10’40” e distância 49,23 m até o vértice XXGl-v-14008, de 
coordenadas N = 9.633.556,49m e E = 179.324,95m; azimute 90°53’58” 
e distância 79,11 m até o vértice XXGl-v-14009, de coordenadas N = 
9.633.555,25m e E = 179.404,05m; azimute 62°49’55” e distância 92,84 
m até o vértice XXGl-v-14010, de coordenadas N = 9.633.597,64m e E 
= 179.486,65m; azimute 101°45’13” e distância 158,50 m até o vértice 
XXGl-v-14011, de coordenadas N = 9.633.565,36m e E = 179.641,82m; 
azimute 87°35’58” e distância 782,54 m até o vértice XXGl-v-14012, de 
coordenadas N = 9.633.598,13m e E = 180.423,67m; azimute 87°58’16” 
e distância 547,43 m até o vértice XXGl-v-14013, de coordenadas N = 
9.633.617,52m e E = 180.970,76m; azimute 88°45’08” e distância 433,12 
m até o vértice XXGl-v-14014, de coordenadas N = 9.633.626,95m e E 
= 181.403,78m; azimute 87°18’53” e distância 377,03 m até o vértice 
B52-M-1380, de coordenadas N = 9.633.644,61m e E = 181.780,40m; 
ponto inicial da descrição deste perímetro. todas as coordenadas aqui des-
critas estão georreferenciadas ao sistema Geodésico Brasileiro, e encon-
tram-se representadas no sistema UtM, referenciadas ao Meridiano cen-
tral  45 WGr, tendo como o datum sirGas 2000. todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculadas no plano de projeção UtM.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Paragominas.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 869651
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos 
aUtos do ProcEsso dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa (coM-
Pra) dE tErras, EM QUE fiGUra coMo iNtErEssado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

042801978/2022 NElsoN claUdio da foNsEca faZENda MoNtE 
vErdE 23,2481 sÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1684/2022
  
Belém (Pa), 27/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 869548
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

070802925/2022 sElMa PErEira Barros cHacara oUro 
vErdE 55,2497 coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1689/2022

040500064/2019 EsEQUias alvEs dE liMa sÍtio sÃo NilsoN 11,9855 saNta Maria 
do Pará/Pa 1688/2022

Belém(Pa), 27/10/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 869581

.

.

errata
.

Processo Nº 202018/285356
editaL PUBLicado No doe Nº 35.150 

de 14 de oUtUBro de 2022
Protocolo: 863713
onde se lê:
iNtErEssado: WaGNEr costa MacHado
Leia-se:
iNtErEssado: WaGNE costa MacHado
Belém (Pa), 27.10.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 869619

diÁria
.

Portaria Nº 1781/2022 de 26/10/2022
objetivo: Para atender a ação de Entrega de 38 títulos de Propriedade
(individuais) no município de igarapé-Mirí/Pa.
Período: 25 a 26/10/2022 (1,5) diárias
servidores:
-3167569/1- antônio carlos souza da costa (aux. administrativo)
-3168760/1- Maria das Graças Pantoja ferreira (datilografo)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz de leão (ass.administrativo)
-2042363/1-João Borges Prestes (Motorista)
-ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 869298

Portaria Nº 1785/2022 de 26/10/2022
objetivo: visando atender a ação de regularização fundiária
 nos municípios de alenquer, almeirim e faro.
Período: 26/10 a 10/11/2022 (15,5) diárias
servidor:
-80845162/1- João Bosco fortes de castro Júnior (téc.dEaf)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidência

Protocolo: 869317
Portaria Nº 1779/2022 de 26/10/2022

objetivo: visando atender a ação de Entrega de 55 títulos de
Propriedade (individuais), no município de igarapé-açu.
Períodos: 25 a 27/10/2022 (2,5) diárias
servidores:
-3169480/1- Henri Gorki da silva Pina (datilografo)
-55587263/2- luiz alberto leão Pereira (assist. administrativo)
-5800161/2- Katia Maria carvalho de araújo ohashi (téc dEaf)
-13366/1- Marcelo Pinto de almeida (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidência

Protocolo: 869310
Portaria Nº 1787/22 de 27/10/2022

objetivo:Participar de reunião institucional
com o iNcra em Brasilia/df.
Periodo: 27a 29/10/2022(2,5) diária
servidores:
-5930-538/3-Marco antonio Guedes cardoso-Gerente/GaM
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 869638
Portaria Nº 1788/22 de 27/10/2022

objetivo:Entrega de titulos
Municipios: Parauapebas/Pa
Periodo:  26 a 28/10/2022(2,5) diárias
servidores:
-3165-612/1-João Guilherme da silva Queiroz-assist.técnico
-3170-543/1-raimundo Nonato da silva lobato-aux.administrativo
-3168-271/1-Ubiratan da luz-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 869709
Portaria Nº 01780/22 de 25/10/2022

objetivo:Entrega de titulos
Mucipio:Marituba/Pa
Periodo: 24/10/2022 (0,5) diárias.
-5719-0493/1-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
-5719-3374/1-fábio conceição Neves Gomes-Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Portaria Nº 01782/22 de 25/10/2022
objetivo:Entrega de titulos
Mucipio:capanema e Peixe-Boi/Pa
Periodo: 22 a 23/10/2022((1,5) diárias.
-5719-0493/1-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
-5719-3374/1-fábio conceição Neves Gomes-Motorista
-5719-3369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Junior-Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 869517

oUtras MatÉrias

estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMóVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo

1 2017/543212 BrUNo faBio fEr-
NaNdEs MacHado 

faZENda flor 
da Mata 816,4347 viciNal do GariMPo 

scalaBriM, KM -170

2 2018/390118 HYadE GElsa tEi-
XEira dE alMEida

faZENda sÃo 
JUdas tadEU i 1.414,0146 Estrada do GariMPo 

scalaBriM, KM 170

4 2022/1009801 ElENicE aNdradE 
BEtZEl

faZENda saNto 
aNtoNio 1.472,6490 raMal do cUrUPErÊ

5 040301575/2022 EliaNE costa 
BaEssE

faZENda sÃo 
JosÉ 1.499,6564 Estrada do rio 

PrEto, M/E

6 040301574/2022 MaXlaNo BaEssE 
coElHo carvalHo

faZENda Novo 
MUNdo 219,8144 Estrada do rio 

PrEto

7 040201570/2022 MaGNoN BaEssE co-
ElHo carvalHo faZENda 3M 1.411,0897 Estrada do rio 

PrEto

8 050602262/2022 KlEBEr dE soUZa 
Morais raNcHo XiKKoZa 8,5138

KM 0 da Pa - 287, À 
dirEita No raMal 

do KM 4

9 010400001/2021 roBErto Garcia dE 
olivEira silva

faZENda MoNtE 
olivEira i 227,5405 Pa - 254, raMal Mata 

alta - KM 07

10 2011/167822 JosÉ aldENor cal-
dEira BraZÃo rEtiro caliZal 100,3924

M/E do iGaraPÉ ZÉ 
BraciNHo, coM. 

Novo saNto aNtÔNio

Belém (Pa), 27.10.2022
 Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 869617
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 6795/2022 – adeParÁ, de 25 de oUtUBro de 2022
dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do 
Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 22, 
da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsidEraNdo o PaE 2022/721796.
r E s o l v E:
lotar, o(a) servidor(a) JUlia carla corrEa Maia, matrícula nº 
54185953/1, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário, na Ge-
rência de Produtos artesanais de origem vegetal/ GPaov, a contar da data 
de publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra – sE
adriElE caroliNa fraNco cardoso
diretor Geral, em exercício

Protocolo: 869502

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 6854 de 27 de oUtUBro de 2022
a dirEtora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoso, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art 1º - designar dieny ferreira trindade, matrícula n° 555861/1, 
para exercer a função de fiscal e Gildesio lima da costa, matricula n° 
5905888/1, para suplente do Contrato nº 23/2021, firmado pela ADEPARÁ 
e Marisa loPEs costa, cPf: 093.578.902-20, que tem por objeto loca-
ção de imóvel no município de coNcEiÇÃo do araGUaia.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoso
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 869454
Portaria Nº 6855 de 27 de oUtUBro de 2022

a dirEtora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoso, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art 1º - designar suelem Moreira ribeiro, matrícula n° 5898310/1, para 
exercer a função de fiscal e Paulo de sena araújo, matricula n° 54187106/1, 
para suplente do Contrato nº 13/2021, firmado pela ADEPARÁ e ANTONIO 
HUMBErto alENcar, cPf: 223.362.653-20, que tem por objeto locação 
de imóvel no município de saNtaNa do araGUaia.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoso
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 869461
Portaria Nº 6856 de 27 de oUtUBro de 2022

a dirEtora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoso, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art 1º - designar Walter Wilson aleixo vitorino, matrícula n° 5558611/1, 
para exercer a função de fiscal e izomar de Jesus alves caldas, matricula 
n° 54187010/1, para suplente do Contrato nº 44/2022, firmado pela ADE-
Pará e JUliaNa farias tEssarolo, cPf: 651.240.902-78, que tem por 
objeto locação de imóvel no município de PaU d’arco.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoso
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 869472
Portaria Nº 6853 de 27 de oUtUBro de 2022

a dirEtora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoso, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art 1º - designar Normando rolim dantas, matrícula n° 54185857/1, 
para exercer a função de fiscal e Paulo Henrique lobato, matricula n° 

54188564/1, para suplente do Contrato nº 18/2020, firmado pela ADEPA-
rá e MarcUs viNiciUs PiNto saNtos, cPf: 039.129.416-45, que tem 
por objeto locação de imóvel no município de rEdENÇÃo.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoso
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 869445
Portaria Nº 6852 de 27 de oUtUBro de 2022

a dirEtora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoso, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art 1º - designar lUdElMario soarEs dE MElo, matrícula n° 57223479/1, 
para exercer a função de fiscal e WaltEr WilsoN alEiXo vitoriNo, ma-
tricula n° 5558611/1, para suplente do Contrato nº 04/2020, firmado pela 
adEPará e Zilda saNtaNa MENdEs, cPf: 377.085.112-91, que tem por 
objeto locação de imóvel no município de cUMarU do NortE.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoso
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 869438
Portaria Nº 6851 de 27 de oUtUBro de 2022

a dirEtora GEral, em exercício, da agência de defesa agropecuária 
do Estado do Pará – adEPará, adriElE caroliNa fraNco cardoso, 
no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 
6347/2022, publicada no doE nº 35.149 de 13 de outubro de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art 1º - designar tatiaNE caNtaNHEdE costa, efetivo, lotação/curionó-
polis, matrícula n° 57175276/1, para exercer a função de fiscal e UlissEs 
JaNUário dE MoUra NEto, efetivo, lotação/ curionópolis, matricula n° 
57175277/1, para suplente do Contrato nº 28/2021, firmado entre ADEPA-
rá e lara HErcUlaNo silva, cPf: 034.883.562-05, que tem por objeto 
a locação de imóvel no município de curionópolis.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 27 de outubro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoso
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 869401

.

.

diÁria
.

Portaria: 6845/2022 objetivo: realizar levantamentos e detecção da 
mosca-da-carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caMEtá/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa servidor: 54189688/ 
PaUlo roBErto NUNEs dE aviZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
03/11/2022 a 04/11/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 869234
Portaria: 6844/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: visEU/
Pa servidor: 57227241/ lUiZ aUGUsto dos saNtos PErEira filHo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 03/11/2022 a 04/11/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 869231
Portaria: 6843/2022 objetivo: realizar fiscalizações de propriedade rural 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sal-
vatErra/Pa destino: cacHoEira do arari/Pa servidor: 5861608/ ival 
NaZarENo Portal da costa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
03/11/2022 a 04/11/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 869227
Portaria: 6841/2022 objetivo: realizar visita técnica e inspeção em es-
tabelecimentos processadores de produtos artesanais.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: 
PaU d`arco/Pa servidor: 57234553/ lUciaNa dE soUZa loPEs (fiscal 
EstadUal aGroPEcUário-ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diárias / 
09/11/2022 a 11/11/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 869217
Portaria: 6837/2022 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa destino:  MoJU, 
tailÂNdia/Pa servidor: 54193771/ EdsoN XaviEr NEvEs (assistENtE 
adMiNistrativo) / 2,5 diárias / 19/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869213
Portaria: 6842/2022 objetivo: conduzir o servidor que irá realizar visto-
rias em Estabelecimentos Produtores de derivados da Mandioca.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aUrora 
do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃE do rio, ParaGoMiNas/Pa servidor: 
57223370/ cElso lUiZ rocHa dE JEsUs (Motorista) / 4,5  diárias / 
21/11/2022 a 25/11/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 869221
Portaria: 6838/2022 objetivo: dar apoio na realização de atividades de 
sacrifício e coleta de amostra de sangues paras foco de aiE em proprie-
dade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
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caPitÃo PoÇo/Pa destino: iritUia/Pa servidor: 1210943/ aNtoNio 
GoMEs dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 31/10/2022 a 
31/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869205
Portaria: 6834/2022 objetivo: realizar reunião com produtores rurais 
com enfoque no cooperativismo rural e associativismo para desenvolvi-
mento da cultura da defesa sanitária.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, cUrUÇá, sÃo caEta-
No dE odivElas/Pa servidor: 5950195/GEisiaNE silva dE farias (GE-
rENtE) / 3,5 diárias / 27/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869206
Portaria: 6835/2022 Objetivo: Realizar notificação de vacina obrigatória 
contra raiva na região peri focal da fazenda Maranata no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
saNta Maria das BarrEiras/Pa servidor: 8400838/ rENata PErEira 
da silva MarQUEs (MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diárias / 24/10/2022 
a 27/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869207
Portaria: 6839/2022 objetivo: vistoriar Estabelecimentos produtores 
de derivados de mandioca.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃE 
do rio, ParaGoMiNas/Pa servidor: 05861497/ HaMiltoN altaMiro 
NoNato da silva (GErENtE) / 4,5 diárias / 21/11/2022 a 25/11/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 869209
Portaria: 6836/2022 Objetivo: Realizar notificação de vacina obrigatória 
contra raiva na região peri focal da fazenda Maranata no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
saNta Maria das BarrEiras/Pa servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE 
loBato (tÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diárias / 24/10/2022 a 27/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869210
Portaria: 6840/2022 objetivo: realizar visita técnica e inspeção em es-
tabelecimentos processadores de produtos artesanais.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PaU d`arco/
Pa servidor: 5869684/ adra david aNtoNio (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 diárias / 09/11/2022 a 11/11/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 869211
Portaria: 6733/2022 Objetivo: Realizar notificação de vacina obrigatória 
contra raiva na região peri focal da fazenda Maranata no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
saNta Maria das BarrEiras/Pa servidor: 5947211/ daNiElla silva 
dias (GErENtE rEGioNal) / 3,5 diárias / 24/10/2022 a 27/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869200
Portaria: 6831/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saN-
ta BárBara do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, MaritUBa/Pa servi-
dor: 54186886/ NEstor silva dos rEis (aGENtE fiscal aGroPEcU-
ário) / 2,5 diárias / 26/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869195
Portaria: 6832/2022 objetivo: Participar do “v fórum Estadual de vigi-
lância para febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: ParaGoMiNas/Pa destino: BElÉM/Pa servidor: 5861667/ JosiNo fi-
lHo GoMEs dos saNtos (GErENtE rEGioNal) / 2,5 diárias /06/11/2022 
a 08/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869196
Portaria: 6829/2022 objetivo: atender o agendamento da revisão 
do veículo placa rNU2H34, s10.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: MaraBá/Pa servidor: 
6403724/ GEdEoN raMos da silva (GErENtE rEGioNal) / 0,5 diá-
ria / 19/10/2022 a 19/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoso.

Protocolo: 869188
Portaria: 6830/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de Trânsito Agro-
pecuário. fundamento legal: lei 5.810/94 art.145/149. No município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoM JEsUs do 
tocaNtiNs/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa servidor: 5960831/sEr-
Gio ataidE dos saNtos (fiscal EstadUal aGroPEcUário - MÉdi-
co vEtEriNário) / 2,5 diárias / 13/10/2022 a 15/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoso.

Protocolo: 869191

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 6846/2022, adeParÁ, de 27 de oUtUBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsidEraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o  art.1º e 
regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agro-
pecuária do Estado do Pará, referente ao mês de NovEMBro/2022, con-
forme mapa abaixo.

Pae Matri-
cULa NoMe PerÍodo 

aQUisitiVo
PerÍodo de 

GoZo dias LocaL

20221353014 51855627/2 JEffErsoN PiNto dE 
olivEira 2021/2022 22/11/22 a 

21/12/22 30 sEdE

20221254086 54192685/1 KEila silva dE soUZa 2020/2021 15/11/22 a 
15/12/22 30 sEdE

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
MElissa MartiNs BEZErra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas
tatiaNE viaNNa da silva
diretora administrativa e financeira
 

Protocolo: 869511

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 6848/2022 - adeParÁ, 
de 27 de oUtUBro de 2022

a aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsidEraNdo, o PaE 2022/1371138 e o que determina o art. 74, pará-
grafo 2º e art. 75 e 76 da lei nº 5.810/94.
rEsolvE:
traNsfErir, por necessidade de serviço o período de férias de novem-
bro de 2022 do(a) servidor(a) flavia Bastos dE MEdEiros, matrícula 
5445191/5, referente ao exercício: 2021/2022, de 17/11/22 a 06/12/22, 
publicado no doE 35164, de 26/10/22 para 29/11/22 a 08/12/22(10.1).
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
MElissa MartiNs BEZErra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas
tatiaNE viaNNa da silva
diretora administrativa e financeiro

Protocolo: 869567
Portaria Nº 6847/2022 - adeParÁ, 

de 27 de oUtUBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rEsolvE:
EXclUir da Portaria de férias de NovEMBro de 2022, Nº 6794 de 25 de 
oUtUBro de 2022, publicada no doE 35164 de 26 de oUtUBro de 2022 
da servidora abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo dias

5445191/5 flavia Bastos dE MEdEiros 2020/2021 07/11/22 a 16/11/22 10.2

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
MElissa MartiNs BEZErra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas
tatiaNE viaNNa da silva
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 869527

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo Nº048/2021
data de assinatura: 27/10/2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato por um período de 12 (doze) meses a contar de 03/11/2022 
á 03/11/2023.
da dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão.
Projeto/atividade: 8338c – operacionalização das ações administrativas.
Pi: 4120008338c
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Elemento de despesa: 3390-33 – locomoção e Meios de transporte.
fonte de recurso: 0301006355 - tesouro
valor (Global): r$-1.634.866
fonte de recurso: 0101006355 - tesouro
valor (Global): r$-5.205.340,00
Município: diversos.
contratada: EMPrEsa  crEdicard locadora dE vEÍcUlos ltda.
ordenador: Marialva soUsa costa
Presidente em exercício da Emater-Pará

Protocolo: 869608

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 037/2022
BENEficiário- BaZilEa dE NaZarE araUJo rodriGUEs dE olivEira
MatrÍcUla-5051053 /fUNÇÃo-EXtENsioNista rUral i
MUNicÍPio- sÃo MiGUEl do GUaMá - r
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0261
oBJEtivo: dEsPEsas coM MaNUtENÇÃo EMErGENcial do PrÉdio da 
EMatEr- Para EM sÃo MiGUEl do GUaMá.
PraZo dE aPlicaÇÃo-atÉ 30 dias aPÓs EMissÃo dE oB /coMProva-
ÇÃo-15 dias
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 8.000,00
valor total- 8.000,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 869152
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 038/2022

BENEficiário- BaZilEa dE NaZarE araUJo rodriGUEs dE olivEira
MatrÍcUla-5051053 /fUNÇÃo-EXtENsioNista rUral i
MUNicÍPio- sÃo MiGUEl do GUaMá - r
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0261
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
rEGioNal dE sÃo MiGUEl do GUaMá.
PraZo dE aPlicaÇÃo-atÉ 30 dias aPÓs EMissÃo dE oB /coMProva-
ÇÃo-15 dias
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 2.500,00; 339039 = 1.500,00
valor total- 4.000,00
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 869153
Portaria de diaria N 33/2022; BENEficiário: WildsoN dE Mo-
raEs dUartE da silva; MatrÍcUla: 55585597/1;fUNÇÃo: sUPErvi-
sor rEGioNal; oBJEtivo: rEaliZaÇÃo dE MoNitoraMENto E sUPEr-
visÃo dE atividadEs tÉcNicas E adMiNistrativas dos EscritÓ-
rios locais dE caPitÃo PoÇo, GarrafÃo do NortE E Nova EsPE-
raNÇa do Piriá.; No dE diárias: 4,5(QUatro E MEia); PErÍodo: 24 À 
28.10.2022: dEstiNo : Nova EsPEraNÇa do Piriá/Pa; ordENador dE 
dEsPEsa sUBstitUto: ailtoN viEira dE olivEira.

Protocolo: 869155
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 039/2022

BENEficiário- odiWaldo PortEla da silva
MatrÍcUla-54196666 /fUNÇÃo-EXt. rUral ii – cH.local
MUNicÍPio- sÃo MiGUEl do GUaMá - l
ProJEto/atividadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNtE-0261
oBJEtivo: dEsPEsas coM aÇÕEs do ProatEr 2022 do EscritÓrio 
local dE sÃo MiGUEl do GUaMá
PraZo dE aPlicaÇÃo-atÉ 30 dias aPÓs EMissao da oB /coMProva-
ÇÃo-15 dias
ElEMENto dE dEsP. 339030 = 1.296,33; 339039 = 500,00
valor total- 1.796,33
ordENador dE dEsPEsa – WildsoN dE MoraEs dUartE da silva

Protocolo: 869215
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 087/2022;BENEficiário: 
MEirE aUGUsta dE soUsa Matos;MatrÍcUla:3176924/1;fUNÇÃo: 
aUX. adMiNistraÇÃo;oBJEtivo:Para cUstEar dEsPEsas adMiNis-
trativas E oPEracioNais dE ProNto atENdiMENto ; MUNicÍPio:Ma-
ritUBa:ProGraMa:1491;ProJEto atividadE:8711-c;foNtE:0101; 
ElEMENto dE dEsPEs:339030=r$-2.500,00 ; 339039 = r$500,00; Pra-
Zo dE aPlicaÇÃo:30 dias aPÓs EMissÃo da ordEM BaNcária;coM-
ProvaÇÃo:15 dias aPÓs a rEaliZaÇÃo das dEsPEsas;ordENador 
dE dEsPEsas :Marialva soUsa costa.
 

Protocolo: 869434
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 033 / 2022

BENEficiário (a): MaX ÂNGElo dE liMa costa / MatrÍcUla: 57189559 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: liMoEiro 
do aJUrU - l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE liMoEiro do aJUrU / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0261 (rEcUrso PrÓ-
Prio) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$4.500,00 / valor total = 
r$4.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / coMPro-
vaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas UG tocaNtiNs: PEdro 
PaUlo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 869399

diÁria
.

Portaria de diaria N 32/2022; BENEficiário: JosE EMilio da 
PaiXÃo JÚNior; MatrÍcUla: 54196290/1;fUNÇÃo: r.U.adM;oBJEti-
vo: rEaliZaÇÃo dE MoNitoraMENto E sUPErvisÃo dE atividadEs 
tÉcNicas E adMiNistrativas dos EscritÓrios locais dE caPitÃo 

PoÇo, GarrafÃo do NortE E Nova EsPEraNÇa do Piriá; No dE diá-
rias: 4,5(QUatro E MEia); PErÍodo: 24 a 28.10.2022:dEstiNo : Nova 
EsPEraNÇa do Piriá/Pa; ordENador dE dEsPEsa:WildsoN dE Mo-
raEs dUartE da silva

Protocolo: 869154
Portaria de diÁria Nº252/2022;BENEficiário:alBErto valEN-
tE MENdoNÇa filHo;MatricUla:3151450;fUNÇÃo:rEsP. sEÇÃo dE 
traNsPortE;oBJEtivo:faZEr lEvaNtaMENto dE vEÍcUlos lota-
dos Nos EscritÓrios rEGioNais dE sÃo MiGUEl do GUaMa E Ma-
raBá:ParaGoMiNas, BoM JEsUs do tocaNtiNs, ParaUaPEBas, sÃo 
doMiNGos do araGUaia E tUcUrUi;Nº dE diárias:5 e ½(ciNco E 
MEia);PErÍodo:24 à 29.10.2022:dEstiNo: rEGioNais dE sÃo MiGUEl 
do GUaMa E MaraBá : ParaGoMiNas, BoM JEsUs do tocaNtiNs, Pa-
raUaPEBas, sÃo doMiNGos do araGUaia E tUcUrUi;ordENador dE 
dEsPEsa:Marialva soUsa costa.

Protocolo: 869237
Portaria de diÁria Nº253/2022;BENEficiário:JorriMar Ma-
riaNo PErEira; MatricUla:5039150/1;fUNÇÃo:ElEtrEcista;oBJE-
tivo:rEaliZar MaNUtENÇÃo, rEvisÃo E sErviÇos ElÉtricos No 
cENtro dE trEiNaMENto aGroEcolÓGico, iNovaÇÃo tEcNoloGia E 
PEsQUisa aPlicada do NordEstE ParaENsE-UdB;Nº dE diárias:3 e 
½(trÊs E MEia);PErÍodo:25 à 28.10.2022:dEstiNo:BraGaNÇa; ordE-
Nador dE dEsPEsa:Marialva soUsa costa.

Protocolo: 869456

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retiFicado Na Portaria Nº 094/2022 
PUBLicada No doe Nº 35.143 de 06/10/2022.

onde lê-se: os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/11/2022
Leia-se: os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022
fraNcisco alvEs dE aGUiar
diretor Presidente da cEasa/Pa

Protocolo: 869420

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022
o Pregoeiro comunica a todos que o PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 05/2022, 
cujo objeto é a execução de serviços de manutenção e reforma com ade-
quação de edificação anexa à CEASA/PA para abrigar o projeto: Banco de 
alimentos - fase 1, está suspenso no estado em que se encontra, esten-
dendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes.
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022.
albano Bulhões leite
Pregoeiro - cEasa/Pa

Protocolo: 869407

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 02656/2022-saGat/seMas, de 20/10/2022
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa E tEcNoloGias, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a Portaria Nº 233/2021-GaB/sEMas de 22 de fevereiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021; 
republicada no Diário Oficial nº 34.509 de 05 de março de 2021;
coNsidEraNdo, ainda, os termos da comunicação de resultado de Exa-
me Médico – crEM/dso/sEPlad nº 208412a/1;
rEsolvE:
i – lotar a servidora rosE lUcE dE MElo rodriGUEs Gaia, matrícula 
n° 3214664/1, ocupante do cargo de contador, na diretoria de Gestão ad-
ministrativa e financeira – dGaf, a contar de 21/10/2022.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 869372
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 02719/2022-dGaF/GaB/seMas, de 27/10/2022.
Nome: cHarlEs loPEs dE olivEira
Matrícula: 57214701/1
cargo: técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 60 (sessenta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: tempo de contagem para efeitos de licença Prêmio 
20/03/2018 a 23/10/2022
Período de Gozo: 01/11/2022 a 30/12/2022
Processo: 2021/1294849
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 869716

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2728/2022 - GaB/seMas 27 de oUtUBro de 2022.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do servidor/ Matrícula/cargo do servidor:
– Marcos fEliPE MacEdo cardoso – 57175881/ 1 – assistente de in-
fraestrutura
iNforMaMos dotaÇÃo orÇaMENtária
UNidadE: 27102
GEstÃo: 00001
PtrEs: 278338 – oPEracioNaliZaÇÃo das aÇÕEs adMiNistrativas
foNtE: 0116
ElEMENto: 339039 – sErviÇos dE tErcEiros PJ - r$ 4.000,00 (Quatro 
mil reais)
PlaNo iNtErNo: 4120008338c
aÇÃo: 183704
ordENadora: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 869567

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2638/2022 - GaB/seMas 19 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira, para subsidiar 
posicionamento técnico em relação a aMaZoNiaflorEstal ltda e Ma-
dEirEira JEQUitiBá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/Pa e itaituba/Pa
Período: 06/11/2022 a 11/11/2022 – 05 e ½ diária.
servidores:
- 5963680/1 - GaBriEllE soUsa Mafra - (tÉcNico EM GEstÃo dE 
MEio aMBiENtE)
- 54189442/2 - rosiaNE da silva soUZa - (tÉcNico EM GEstÃo aGro-
PEcUária)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 866127
Portaria Nº 2653/2022 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar procedimento de vistoria técnica pré-exploratória 
dos processos 2022/35187, 2022/32955, 2022/32980, 2022/32969 e 
2022/32960, referentes aos Poa’s de cada empreendimento, localizados 
no município de almeirim/Pa, conforme preconiza o art. 14 da iN sEMas 
N. 05 dE 10/09/2015.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: santarém/Pa
destino: almeirim/Pa
Período: 31/10 a 07/11/2022 – 07 e ½ diárias.
servidores:
5889409/ 2- aNdrEa coNcEicao BoNato colarEs - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
57216164/ 1-EriNElsoN PiMENtEl soUsa - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 866554
Portaria Nº 2663/2022 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em Unidade de produção de carvão (car-
voaria), para subsidiar a análise técnica para fins de licenciamento e cons-
tatação de possíveis irregularidades ambientais no Empreendimento M a B 
lEal cErÂMica EirEli.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Benevides/Pa
Período: 30/09/2022 – ½ diária.

servidores:
- 5930734/2 - JoÃo victor PaiXÃo dE soUsa fErrEira - (técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5147352/1 - sErGio aUGUsto da Motta soUZa - (Engenheiro agrô-
nomo)
- 5959964/1 - aNa PaUla riBEiro MEdEiros - (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954901/1 - aNdrEia lUciaNa MartiNs saldaNHa - (técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE soUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867044
Portaria Nº 2492/2022 - GaB/seMas 05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: capacitar os técnicos ambientais das secretarias Municipais de 
Meio ambiente da região do Marajó, através do curso Básico de fiscaliza-
ção de flora voltado aos crimes ambientais, No Âmbito do Plano Estadual 
de combate ao desmatamento No Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: soure/Pa
Período: 16/10 a 22/10/2022 – 06 e ½ diárias.
servidores:
- 5954901/1 - aNdrEia lUciaNa MartiNs saldaNHa - (técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5954974/1 - aMaNda da costa MoUra - (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57175209/1 - cEsar PlatoN Maia -(técnico Em Gestão de infra-Es-
trutura)
- 5954937/1 - Maria odilENE MiraNda do carMo - (técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 861363
Portaria Nº 2552/2022 - GaB/seMas 11 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental referente à pesca preda-
tória em atendimento à solicitação do Ministério Público do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém, alenquer e Monte alegre/Pa
Período:13/10 a 21/10/2022 – 08 e ½ diárias.
servidores:
- 5954905/1 - dEYsE JacQUEliNE da PaiXao MalcHEr – (técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5954902/1 - dENis dE PiNHo soUsa - (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 862985
Portaria Nº 2562/2022 - GaB/seMas 11 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar atividades de Educação ambiental, através da capacita-
ção em Educação ambiental para os servidores da secretaria Municipal de 
Meio ambiente do Município de aveiro/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: aveiro/Pa - santarém/Pa.
Período: 06/11/2022 à 12/11/2022 – 06 e ½ diárias.
servidores:
– 5466342/ 2 – EldiaNNE MorEira dE liMa – (tEcNico EM GEstao dE 
MEio aMBiENtE)
– 57201739/ 1 – fErNaNda alMEida cUNHa – (tÉcNico EM GEstÃo dE 
MEio aMBiENtE)
- 5954912/ 1 - aNdrEZZa lorENa QUEiroZ PaMPloNa – (tEcNico EM 
GEstao dE MEio aMBiENtE)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863228
Portaria Nº 2606/2022 - GaB/seMas 17 de oUtUBro de 2022.
objetivo: vistoria técnica nos empreendimentos vila Nova Biodiesel ltda – 
Pará, situados nos municípios de tomé-açu e santo antônio do tauá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: tomé-açu/Pa e s.a. tauá/Pa
Período: 09/11/2022 à 11/11/2022 – 02 e ½ diárias.
servidores:
– 57175418/ 1 – adNa sUaNY cardoso dE olivEira – (tÉcNico EM 
GEstao dE aGroPEcUaria)
– 57175329/ 1 – Marcio NEWBEr NUNEs dE liMa – (tÉcNico EM GEs-
tÃo dE iNfraEstrUtUra)
– 5654777/ 1 – GilBErto GoNZalEZ PiNa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 864920



42  diário oficial Nº 35.168 Sexta-feira, 28 DE OUTUBRO DE 2022

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde

Portaria N° 1685/2022-cGP/saGa 
BeLÉM, 27 de oUtUBro de 2022

o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Publica e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNsidEraNdo: laudo Médico Pericial nº 95864
rEsolvE: Prorrogar por 120(cento e vinte) dias de licença saúde a servi-
dora fraNcisca das GraÇas BaHia dE soUsa, Mf nº 3155641, assis-
tente administrativo, no período de 01.07.2022 a 28.10.2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 869421

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo No doe N° 35.042 de 12/07/2022 
- ProtocoLo Nº 827015.

onde se lê: Objeto: Reajuste de preço, com base no índice financeiro - Ín-
dice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc, previsto no Parágrafo Único 
da cláusula Quarta do contrato, ao valor mensal, ao qual será acrescido 
11,897350% (onze mil, oitocentos e noventa mil, trezentos e cinquenta 
milionésimos) passando o valor mensal de r$ 7.739,13 (sete mil, sete-
centos e trinta e nove reais e treze centavos), para o valor de r$ 8.659,88 
(oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), e 
passando o valor global de r$ 92.869,56 (noventa e dois mil, oitocentos 
e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) para r$ 100.235,56 
(cem mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
valor Global: r$ 100.235,56 (cem mil, duzentos e trinta e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos).
Leia-se: Objeto: Reajuste de preço, com base no índice financeiro - Índi-
ce Nacional de Preços ao consumidor - iNPc, previsto no Parágrafo Único 
da cláusula Quarta do contrato, ao valor mensal, ao qual será acrescido 
11,730840%, passando o valor mensal de r$ 7.739,13 (sete mil, setecentos 
e trinta e nove reais e treze centavos), para o valor de r$ 8.646,99 (oito mil 
seiscentos e quarenta e seis reais, e noventa e nove centavos), e passando 
o valor global de r$ 92.869,56 (noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e 
nove reais e cinquenta e seis centavos) para r$ 103.763,88 (cento e três mil, 
setecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos).
valor Global: r$ 103.763,88 (cento e três mil, setecentos e sessenta e três 
reais e oitenta e oito centavos).

Protocolo: 869437

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 275/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 237/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 593/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
cPf: 582.136.862-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869551
coNtrato adMiNistratiVo Nº 274/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 243/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.

fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 600/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: JEsiaNE caldEraro costa valE
cPf: 295.355.732-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869539
coNtrato adMiNistratiVo Nº 241/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 202/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 546/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: fraNcilENE NaZarE Barros dE soUZa
cPf: 636.472.652-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869456
coNtrato adMiNistratiVo Nº 242/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 203/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 547/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: GaBriEl PErEira Mafra
cPf: 051.376.702-94
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869457
coNtrato adMiNistratiVo Nº 243/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 204/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 557/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: GErdErsoN JosÉ NEvEs BEZErra
cPf: 722.779.392-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869458
coNtrato adMiNistratiVo Nº 244/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 205/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 558/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 180,00 (cento e oitenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: JoNatas loPEs da silva
cPf: 022.924.062-33
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869459
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 245/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 206/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 559/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: MarcElo saNtos da silva
cPf: 427.963.262-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869460
coNtrato adMiNistratiVo Nº 239/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 200/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 544/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 180,00 (cento e oitenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: daNilo GilvaNi caBral PassiNHo
cPf: 959.668.972-04
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869453
coNtrato adMiNistratiVo Nº 238/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 199/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 543/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: aUrEliaNa dE Brito Matoso
cPf: 769.774.122-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869450
coNtrato adMiNistratiVo Nº 237/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 198/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 542/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: adMa Barra saliM
cPf: 105.028.232-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869448
coNtrato adMiNistratiVo Nº 253/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 214/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 550/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.

contratado: WaldilENE lisBoa dE soUZa
cPf: 431.487.602-63
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869473
coNtrato adMiNistratiVo Nº 254/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 215/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 548/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: WilliaMs soUZa da silva
cPf: 636.676.222-87
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869474
coNtrato adMiNistratiVo Nº 247/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 208/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 556/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Maria BEtHaNia NasciMENto dE alMEida
cPf: 371.630.002-00
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869464
coNtrato adMiNistratiVo Nº 252/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 213/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 551/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: tHais Barros costa
cPf: 715.401.722-87
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869471
coNtrato adMiNistratiVo Nº 246/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 207/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 560/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Maria adriaNa frEirE riBEiro
cPf: 716.966.522-00
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869463
coNtrato adMiNistratiVo Nº 240/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 201/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 545/2022-coNJUr
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data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: faBio WENdEll liMa da lUZ
cPf: 453.698.102-06
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869455
coNtrato adMiNistratiVo Nº 248/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 209/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 555/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: PaUlo EdUardo vaZ BENtEs
cPf: 711.871.622-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869467
coNtrato adMiNistratiVo Nº 248/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 209/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 555/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: PaUlo EdUardo vaZ BENtEs
cPf: 711.871.622-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869468
coNtrato adMiNistratiVo Nº 250/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 211/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 553/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: sÔNia da costa Passos
cPf: 562.870.702-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869469
coNtrato adMiNistratiVo Nº 251/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 212/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 552/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 210,00 (duzentos e dez reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: sUZiEllEN cHristiNY salaZar da silva
cPf: 886.221.262-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869470
coNtrato adMiNistratiVo Nº 272/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 235/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 

de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 603/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: alBErNaNdo MoNtEiro da silva
cPf: 562.372.432-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869514
coNtrato adMiNistratiVo Nº 270/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 239/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 591/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: faBriNi QUadros BorGEs
cPf: 620.467.302-59
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869506
coNtrato adMiNistratiVo Nº 271/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 240/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 590/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: fErNaNdo alBErto BilÓia da silva
cPf: 581.214.472-91
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869509
coNtrato adMiNistratiVo Nº 269/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 241/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 589/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: fraNcisco cElso dE liMa MacHado
cPf: 570.510.892-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869500
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 267/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 250/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 588/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: HElENa lUcia daMascENo fErrEira
cPf: 128.275.412-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869497
coNtrato adMiNistratiVo Nº 268/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 246/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 597/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: rosaNa PErEira fErNaNdEs
cPf: 136.040.152-000
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869498
coNtrato adMiNistratiVo Nº 256/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 217/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 576/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: faBiaNE BarBosa GodiNHo
cPf: 942.236.702-63
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869481
coNtrato adMiNistratiVo Nº 257/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 218/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 575/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022.
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: UENdErsoN PErEira crUZ
cPf: 870.747.452-00
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869482
coNtrato adMiNistratiVo Nº 260/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 245/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 

de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 598/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: PaUlo EdUardo vaZ BENtEs
cPf: 711.871.622-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869486
coNtrato adMiNistratiVo Nº 261/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 236/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 602/2022-coNJUr.
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: alEssaNdro soBral farias
cPf: 468.187.582-15
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869487
coNtrato adMiNistratiVo Nº 255/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 216/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso superior de tecnologia em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 549/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
valor Global: r$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: WaltENio saNtiaGo da silva
cPf: 430.398.982-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869478
coNtrato adMiNistratiVo Nº 262/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 244/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 599/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
contratado: JoÃo fraNcisco Garcia rEis
cPf: 094.055.502-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869489
coNtrato adMiNistratiVo Nº 263/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 248/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
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de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 595/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: sÔNia da costa Passos
cPf: 562.870.702.34
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869492
coNtrato adMiNistratiVo Nº 264/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 249/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 594/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: WaNdo dias MiraNda
cPf: 594.033.492-04
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869493
coNtrato adMiNistratiVo Nº 265/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 238/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 592/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: ElsoN lUiZ Brito da silva
cPf: 307.591.882-20
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869494
coNtrato adMiNistratiVo Nº 266/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 247/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 596/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais.
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: saNdoval BittENcoUrt dE olivEira NEto
cPf: 256.905.822-04
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869495

coNtrato adMiNistratiVo Nº 273/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 242/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente/orientador da disciplina orientação 
de trabalho de conclusão de curso, na modalidade presencial, para o cur-
so superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 601/2022-coNJUr
data de assinatura: 24 de outubro de 2022
valor Global: r$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
vigência: 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, com início em 24/10/2022 e 
término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capaci-
tação dos agentes de segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
contratado: HEltoN cHarlEs araÚJo Morais
cPf: 588.662.052-49
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 869532

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

em atendimento a solicitação realizada pela Polícia civil do estado 
do Pará - Pc/Pa, informa-se que o Pregão eletrônico nº 015/2022 
- FisP, Pae 2022/1253659, cujo objeto é a aquisição de 1.000 (mil) 
coletes balísticos nível iii-a, está suspenso por prazo indeterminado.
ana victória c. l. f. de oliveira souza
cPl/fisP/sEGUP

Protocolo: 869326

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc reNata GUrGeL saN-
tos BorGes, diretora e ordenadora de despesas do FisP, referente 
ao processo licitatório nº 2022/1248827, na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 14/2022-fisP, que tem como objeto a aquisição de 500 (quinhentos) 
pares de algemas de tornozelos e 1.000 (um mil) pares de algemas de 
punhos, para utilização nas atividades operacionais da PolÍcia civil do 
Estado do Pará, resolve adJUdicar o item 2 referente à 1.000 (um mil) 
pares de algemas de punhos em favor da empresa avB do Brasil co-
MErcial ltda, cNPJ: 15.290.734/0001-20, com o valor de r$ 159.900,00 
(cento e cinquenta e nove mil e novecentos reais).
o item 1: aquisição de 500 (quinhentos) pares de algemas de tornozelos, 
foram canceladas no julgamento, tendo o certame fracassado quanto a 
este item.
rENata GUrGEl saNtos BorGEs
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de segu-
rança Pública

Protocolo: 869671

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo 
tÉcNica Nº 013/2021
terMo aditiVo Nº: 1º

Processo: 2021/583354
data de assinatura: 21/10/2022.
objeto: tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do instrumen-
to e de comum acordo entre as partes por mais 12 (doze) meses.
vigência: 22/10/2022 até 21/10/2023.
Partes: secretaria de segurança Pública e defesa social - sEGUP, Polícia 
Militar do Estado do Pará - PMPa, Polícia civil do Estado do Pará - PcPa e o 
instituto de desenvolvimento social - idEso.
assinaram:
Ualame fialho Machado - secretário de segurança Publica e defesa social.
José dilson Melo de souza Júnior, cEl QoPM - comandante-Geral da Polícia 
Militar do Estado do Pará.
Walter resende de almeida, dPc - delegado-Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará.
luciane costa ferreira - Presidente do instituto de desenvolvimento social.

Protocolo: 869261
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diÁria
.

Portaria Nº 1872/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1366464
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
dEstiNo(s): iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 25.10.2022
QUaNtidadE dE diárias: ½ (meia)
sErvidor (Es): UalaME fialHo MacHado, Mf: 5945675-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1873/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1366444
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 25 à 27.10.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor (Es): cEl PM GEraldo MaGEla da silva falcÃo JUNior, 
Mf: 5773989-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1874/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1352651
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
dEstiNo(s): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 25 à 28.10.2022
QUaNtidadE dE diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
sErvidor (Es): tEN cEl PM carlos alEXaNdrE da crUZ dE carva-
lHo, Mf: 5755409-1
cEl BM saMara cristiNa roMariZ dE carvalHo, Mf: 5749140-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1875/2022 –saGa
oBJEtivo: Para cumprir escala de serviço na BasE do GraEsP.
ProcEsso: 2022/1303065
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 18 à 27.10.2022
QUaNtidadE dE diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
sErvidor (Es): tEN PM sUZaNE Patricia GoMEs da silva, Mf: 
57198715-4
QUaNtidadE dE diárias: 9 ½ (nove e meia)
sErvidor (Es): carlos alBErto saldaNHa da silva, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1876/2022 –saGa
oBJEtivo: Para cumprir escala de serviço na BasE do GraEsP.
ProcEsso: 2022/1290203
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 05 à 14.10.2022
QUaNtidadE dE diárias: 9 ½ (nove e meia)
sErvidor (Es): lEoPoldo da rocHa BarBosa, Mf: 5950597-1
PEttErsoN daYvid Garcia do carMo, Mf: 5968423
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1877/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1347081
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
dEstiNo(s): BrEvEs/Pa
PErÍodo: 14 à 18.10.2022
QUaNtidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
sErvidor (Es): 2° sGt PM rosiNaldo PErEira riBEiro, Mf: 5787440-01
3° sGt PM alEXaNdrE olivEira dE liMa, Mf: 5701856-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1878/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1363499
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
dEstiNo(s): iGaraPÉ Miri E aBaEtEtUBa/Pa
PErÍodo: 24 à 25.10.2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor (Es): EdUardo PaUlo MarQUEs raiol, Mf: 54195019
EBENEZEr da silvEira coElHo filHo, Mf: 55586375
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1879/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1362118
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): Novo rEPartiMENto/Pa
PErÍodo: 03 à 13.11.2022
QUaNtidadE dE diárias: 10 ½ (dez e meia)
sErvidor (Es): NilsoN NEvEs silva, Mf: 5886724
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1880/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1361927
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): UliaNÓPolis E doM ElisEU/Pa
PErÍodo: 02 à 12.11.2022
QUaNtidadE dE diárias: 10 ½ (dez e meia)
sErvidor (Es): fraNcisca alvEs dE Barros, Mf: 5859204-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1881/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1362076
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): caPaNEMa E adJacÊNcias/Pa
PErÍodo: 07 à 11.11.2022
QUaNtidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
sErvidor (Es): sGt PM Marcos aNdrÉ saNtaNa MoNtEiro, Mf: 
54194872
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1882/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1362438
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 22 à 27.10.2022
QUaNtidadE dE diárias: 10 ½ (dez e meia)
sErvidor (Es): ENdErsoN JosÉ Motta tHoMÉ, Mf: 5725690
alEXaNdrE costa dE soUZa, Mf: 5891588
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 869711

FÉrias
.

Portaria Nº 1884/2022-saGa 
BeLÉM, 25 de oUtUBro de 2022

coNsidEraNdo: o Plano de férias 2023 da sEGUP.
r E s o l v E:conceder férias regulamentares no mês de janeiro de 
2023 aos servidores abaixo relacionados:

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

alEX carlos MartiNs 
MoraEs GErENtE oPEracioNal Pc 2022/2023 01/01 a 30/01/2023 54186870/5

aNtoNio carlos daNtas 
Barroso assistENtE adM. 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 56120/1

artUr NElsoN NoGUEira dE 
vilHENa aGENtE dE Portaria 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 5107563/1

BrUNa dE cássia raBElo 
da silva

GErENtE PolÍtica ProXi-
MidadE 2021/2022 02/01 a 31/01/2023 5963056/1

cadNa fErNaNda forMiGosa 
PiNHEiro

coordENador coNtrolE 
iNtErNo 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 5945756/1

clEYtoN fErNaNdo Pai-
XÃo dE soUsa costa 

dirEtor EstatÍstica aNáli-
sE.criMiNal 2021/2022 01/01 a 30/01/2023 54196767/4

dorival MaGalHÃEs dE 
soUZa assistENtE adM. 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 56154/1

GiovaNa rodriGUEs E silva coordENador avaliaÇÃo 
rEsUltados 2021/2022 02/01 a 31/01/2023 5956793/1

JosÉ GaldiNHo riBEiro 
filHo

coordENador ENs.Pro-
fissioNal 2022/2023 01/01 a 30/01/2023 5420598/3

JosÉ lEoNEl dE soUZa 
coUtiNHo

tÉc. GEstÃo iNfraEs-
trUtUra 2020/2021 19/ 01 a 

17/02/2023 4014/1

KEYtHsoN valENtE Gaia GErENtE oPEracioNal 2021/2022 01/01 a 30/01/2023 5288444/3
MarcEllo aUGUsto Bastos 

lEÃo
sEcrEtário EXEcUtivo 

coNsEP 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 5264014/6

Marcos aNtoNio da silva 
JÚNior

GErENtE MoNit.rEsolUtivi-
dadE criMiNal 2022/2023 10/01 a 08/02/2023 5944429/2

Maria BEtHaNia NasciMENto 
dE alMEida GErENtE atENÇÃo À saÚdE 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 5945773//2

Maria do socorro Nasci-
MENto fEio

coordENador MoNit. 
coNtrolE 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 63290/1

oNÉlia alcaNtara aMador aUX. dE sErviÇos GErais 2022/2023 16/01 a 14/02/2023 6120784/1

rodriGo MartiNs do valE coordENador PrEv.social 
viol. criMiNalidadE 2022/2023 01/01 a 30/01/2023 57216356/2

rosa Maria PirEs GoMEs assistENtE adM. 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 3152707/1
soNia Maria QUarEsMa 

Paiva aUX.sErviÇo coMUNicaÇÃo 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 5095441/1

WilsoN JosÉ NEGrÃo 
PalHEta aUXiliar adM. 2022/2023 02/01 a 31/01/2023 3242005/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 869219
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torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do contrato nº 35/2021-FisP, publicado 
no Diário Oficial nº 34.770, de 19 de novembro de 2021, protocolo nº 730513.
rENata GUrGEl saNtos BorGEs
diretora e ordenadora de despesa do fisP

Protocolo: 869446

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 187/2022 – ccc: MaN-
TER O MAJ QOPM RG 35492 KAYDSON FERNANDO DOS REIS, como fis-
cal do contrato administrativo nº 037/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa dEX vEÍcUlos iMPortaÇÃo, coMÉrcio E locaÇÃo 
ltda; NoMEar a 2º sGt PM rG 19616 Maria sEvEriNa soUZa Barros, 
em substituição a CB PM RG 38370 AMANDA LOPES MOTA, como fiscal 
interino do contrato administrativo nº 037/2022; registre-se, publique-
se, cumpra-se; Belém/Pa, 27 de outubro de 2022;saNdro WaGNEr dE 
aNdradE do carMo – cEl QoPM rG 27317; dirEtor dE aPoio loGÍs-
tico da PMPa.

Protocolo: 869212
Portaria Nº 061/2022 – dPcPM – objeto: NoMEar o MaJ QoPM rG 
35.499 sÉrGio sarMENto dE olivEira, para exercer a função de fiscal 
do contrato administrativo nº 019/2022-dPcPM. Belém/Pa, 26/10/2022; 
JEaNdErsoN da silva saraiva – tEN cEl QoPM – diretor de Projetos 
de convênios da PMPa

Protocolo: 869271
Portaria Nº 062/2022 – dPcPM – objeto: Nomeação de comissão 
de fiscalização do Contrato Administrativo nº 016/2022-DPCPM. Comissão 
nomeada: MaJ QoPM rG 33511 EdsoN MElo dE castro, 1° sGt PM 
rG 14311 NilZEtE BENtEs MacHado e 2° sGt PM rG 24642 Marcio 
JosÉ loBato cardoso. Belém/Pa, 27/10/2022. JEaNdErsoN da silva 
saraiva – tEN cEl QoPM – diretor de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 869278

errata
.

errata da Portaria Nº 1205/21/di/dF, contida no doE nº 35.152 
do dia 17/10/2022; onde Lê-se: servidores: 2° tEN, tHiaGo YUri 
da coNcEiÇÃo silva MENdEs, cPf: 918.724.802-68; valor: r$ 1.000 
Elemento de despesa: 33.90.30–aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo. 
Leia-se: servidores: 2° tEN, tHiaGo YUri da coNcEiÇÃo silva 
MENdEs, cPf: 918.724.802-68; valor: r$ 800 Elemento de despesa: 
33.90.30–aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo. ordenador: roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1208/21/di/dF, contida no doE nº 35.153 do 
dia 18/10/2022; onde Lê-se: servidores: MaJ PM, aNtoNio carlos silva 
dE soUsa, cPf:748.382.612-68; valor: r$ 1.000 Elemento de despesa: 
33.90.30–aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo. Leia-se: servidores: 
MaJ PM, aNtoNio carlos silva dE soUsa, cPf:748.382.612-68; valor: 
r$ 800 Elemento de despesa: 33.90.30–aQUisiÇÃo dE MatErial dE 
coNsUMo. ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1211/21/di/dF, contida no doE nº 35.155 
do dia 19/10/2022; onde Lê-se: servidores: cEl PM, UlissEs MarQUEs 
loBo, cPf: 452.845.472-68 ; valor: r$ 1.000 Elemento de despesa: 
33.90.30–aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo. Leia-se: servidores: 
cEl PM, UlissEs MarQUEs loBo, cPf: 452.845.472-68 ; valor: r$ 800 
Elemento de despesa: 33.90.30–aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo. 
ordenador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1212/21/di/dF, contida no doE nº 35.155 
do dia 19/10/2022; onde Lê-se: servidores: tEN cEl PM, carlos 
alBErto silva dE soUZa, cPf: 728.316.932-68; valor: r$ 1.000 
Elemento de despesa: 33.90.30–aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo. 
Leia-se: servidores: tEN cEl PM, carlos alBErto silva dE soUZa, 
cPf: 728.316.932-68; valor: r$ 800 Elemento de despesa: 33.90.30–
aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo. ordenador: roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 869707

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 1130/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, ElioMar 
caMPos faUstiNo, cEl PM, Mf: 56842931, do efetivo do (a) cMs/
sEdE/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 

33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1132/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, carlos 
HENriQUE dos saNtos PortEla, caP PM, Mf: 57195807/2, do efetivo do 
(a) ENfErM./cPr i/Usa vi; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 500,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1133/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, aYNiErE soUsa 
soarEs, caP PM, Mf 5911757/1, do efetivo do (a) Usa vii/MaraBá; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE 
MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1135/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, lEoNardo 
EUllEr MElo da cUNHa, MaJ PM, Mf 54193434/1, do efetivo do (a) 
BPcHoQUE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1136/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, MaiQUEl da 
silvEira rodriGUEs, MaJ PM, Mf: 5833159/ 1, do efetivo do (a) rPMoNt/
cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1137/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, saNdro 
NaZarENo silvEira QUEiroZ da silva, caP PM, Mf: 57217989/2, 
do efetivo do (a) BoPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1138/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, raoNi dE PaUla 
MEllo, 1º tEN PM, Mf 4220533/1, do efetivo do (a) Btl rotaM/cME; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE 
MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1141/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, adailsoN 
Brito alvEs, 1º tEN PM, Mf 5263751/1, do efetivo do (a) 2º BME 
saNtarEM/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1142/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, JosÉ valMir 
cardoso saNtos, tEN cEl PM, Mf 5808200/1, do efetivo do (a) BPGda/
cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1143/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, faBio JosÉ 
carMoNa dos saNtos, tEN cEl PM, Mf 5755697/1, do efetivo do 
(a) BPE/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1146/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, aNtoNia 
cássia do rosário soUsa, caP PM, Mf 57199799/1, do efetivo do (a) 
BPtUr/cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1149/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, HÉlio HErNaNi 
oEiras forMiGosa, tEN cEl PM, Mf 5833019/1, do efetivo do (a) 1º 
BPr/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1153/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, staloNE 
PErEira MoUra, 1º tEN PM, Mf 5911108/1, do efetivo do (a) 20º BPM/
cPc i/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1158/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, faBio 
raiMUNdo dE salEs Brito, MaJ PM, Mf 5887399/1, do efetivo do (a) 
24º BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
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Portaria Nº 1159/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, rENato 
BraNdÃo dE MoraEs filHo, MaJ PM, Mf 54193371/1, do efetivo do (a) 
25º BPM/cPc ii/MosQUEiro; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1162/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, GilBErto da 
silva draGo JUNior, tEN cEl PM, Mf 5832985/1, do efetivo do (a) 29º 
BPM/cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1163/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, Márcio 
valÉrio dE soUZa, tEN cElPM, Mf 5787238/1, do efetivo do (a) 30º 
BPM/cPrM/aNaNiNdEUa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1164/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, aNtoNio 
Batista dE liMa JUNior, MaJ PM, Mf 57173459/2, do efetivo do (a) 
39ºBPM/cPrM/BENEvidEs; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1165/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, GraciEtE 
QUEiroZ dos saNtos, caP PM, Mf 57199142/2, do efetivo do (a) cPr 
i/saNtarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1166/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, vallÉrio 
alMEida fErrEira da silva, tEN cEl PM, Mf 5675049/1, do efetivo 
do (a) 3° BPM/saNtarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1167/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, JosEldE 
frEitas BarBosa, tEN cEl PM, Mf 5887470/1, do efetivo do (a) 35° 
BPM/saNtarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1168/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, lEoNardo 
fErrEira dUtra, caP PM, Mf 57199185/1, do efetivo do (a) 18º BPM/
MoNtE alEGrE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1169/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, EladYr 
NoGUEira liMa NEto, tEN cEl PM, Mf 5818346/1, do efetivo do (a) 
41º BPM/oriXiMiNá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1172/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, lÊda MarQUEs 
BorGEs, caP PM, Mf 6402823/1, do efetivo do (a) NaP-i/saNtarÉM; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE 
MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1173/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, MaNoEl MoUra 
dE saNtaNa MElo, tEN cEl PM, Mf: 58183701, do efetivo do (a) 34° 
BPM/MaraBá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1175/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, adEMir cEsar 
GoMEs da silva, tEN cEl PM, Mf: 57738571, do efetivo do (a) cPr iii/
castaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1179/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, fraNcisco 
aNtoNio Paiva riBas, tEN cEl PM, Mf: 57740981, do efetivo do (a) cPr 
v/rEdENÇÃo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 1182/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, dENis do 
socorro GoNÇalvEs do EsPirito saNto, cEl PM, Mf 5615020/1, do 
efetivo do (a) cPr vi/ParaGoMiNas; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1183/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, WaNEr 
das cHaGas liMa, MaJ PM, Mf 5833280/1, do efetivo do (a) cPr vi/
ParaGoMiNas; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1184/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, iBsEN lorEiro 
dE liMa,tEN cEl PM, Mf 5820383/1, do efetivo do (a) 51º BPM/d EliZEU; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1185/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, Mario aNdrÉ 
GoMEs dE liMa, tEN cEl PM, Mf, do efetivo do (a) 33º BPM/BraGaNÇa; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – 
aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1186/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, JosÉ carlos 
olivEira soUto JÚNior, 2º tEN PM , Mf: 4220573/1, do efetivo do (a) 
10ª ciPM/caPitÃo PoÇo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1187/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, fraNciNaldo 
Barroso QUarEsMa, 1° tEN PM, Mf: 5767253/1, do efetivo do (a) cPr 
viii/altaMira; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1190/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, JosÉ vilHENa 
BarBosa JÚNior, cEl PM, Mf: 57739381, do efetivo do (a) cPr iX/
aBaEtEtUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1191/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, roNald 
JUNior dE soUZa saNtos, 2º tEN PM, Mf 5910927/2, do efetivo do 
(a) 31º BPM/aBaEtEtUBa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1192/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, WaGNEr salEs 
caBral JÚNior, tEN cEl PM, Mf: 5817749/1, do efetivo do (a) 32º 
BPM/caMEtá; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1196/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, JosiMar lEÃo 
QUEiroZ, cEl PM, Mf: 5807964/1, do efetivo do (a) cPr Xi/soUrE; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUisiÇÃo dE 
MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1197/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, HEldErlEY 
soUZa dE olivEira, cEl PM, Mf 05773970/1, do efetivo do (a) cPr 
Xii/BrEvEs; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1198/2022-dF-sUP FUNdos; suprido, rUBENilsoN 
NasciMENto sErra, 1° tEN PM, Mf: 5583918/1, do efetivo do (a) 22ª 
ciPM/PortEl; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 500,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 – aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa 
Bezerra, cel QoPM.
oBs: republicadas por ter saído com incorreção no doe n° 35.149, 
dia 13 de oUtUBro de 2022.

Protocolo: 869606
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diÁria
.

Portaria Nº6014/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: são sebastião da Boa vista-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; servidores: 
sGt PM sandro castilho santana; cPf: 751.445.572-87; valor: 
r$ 1.450,68. cB PM renato de ataide campos; cPf: 014.723.532-42; 
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 Nº6016/22/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: sGt PM sergio 
Nazareno de sousa santos; cPf: 410.057.672-20; valor: r$ 1.450,68. 
cB PM Wallace Pinto de oliveira; cPf: 859.069.212-49; 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 Nº6017/22/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: cB PM rodrigo silva da 
silva; cPf: 786.322.772-00; valor: r$1.392,60. cB PM Evermanos Gomes 
da silva; cPf: 833.981.982-87; valor: r$1.392,60. sd PM dimitry Jose 
franscisco; cPf: 064.362.574-70; 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 Nº6019/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: são sebastião da Boa vista-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; servidores: 
sGt PM Ywandey de sena Gomes; cPf: 936.626.532-49; 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 Nº6020/22/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: cB PM Jonathan Moisés de souza 
remédios; cPf: 000.570.942-33; valor: r$ 1.392,60. sd PM Emilio cristiano 
Galdez lyra; cPf: 022.573.012-00; 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.

Portaria Nº6021/22/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: sGt PM Washington de 
sousa silva; cPf: 458.448.442-20; 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 Nº6022/22/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: sUB tEN PM José Wanzeller da silva 
Martins; cPf: 451.718.072-72; valor: r$ 2.241,96. cB PM Moysés Monteiro 
de sousa Júnior; cPf: 003.135.262-65; 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: 869287
Portaria Nº5926/22/di/dF – 

 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: tomé-açu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM claíde lorena reis 
de souza; cPf: 947.066.462-00; 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 Nº5927/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Garrafão do Norte-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Herlon Elvio 
oliveira da rocha; cPf: 489.527.702-00; 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 Nº5930/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: tomé-açu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 

diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM victor reis 
de souza; cPf: 008.017.432-90 ; 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 Nº5933/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM denis santos de 
assis; cPf: 656.852.102-72; 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 Nº5935/22/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: 
sGt PM Michael franco lobão ferreira; cPf: 518.015.582-72; valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 869255
Portaria Nº6054/22/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 Geraldo do araguaia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM anderson cleiton santana; cPf: 935.773.972-68; 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 Nº6055/22/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 luzia do Pará-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM andreza da rocha de souza; cPf: 859.609.502-00; 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 Nº6056/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Baião-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Emerson ricardo alves 
da silva; cPf: 410.638.722-00; valor: r$791,28. sd PM andré ramos 
rodrigues; cPf: 828.014.362-91; valor: r$759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6057/22/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: sd PM tiago Machado 
de carvalho; cPf: 990.754.662-34; valor: r$514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6058/22/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 Esperança do Piriá-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM francimar dos santos sousa; cPf: 655.912.592-00; valor: 
r$791,28. sd PM oziel do Espirito santo vilhena; cPf: 003.188.142-
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 Nº6059/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Baião-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM fábio Bruno da silva 
Queiroz; cPf: 775.861.902-91; valor: r$791,28. sd PM Gabriel Natividade 
trindade; cPf: 037.511.312-64; 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 Nº6060/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-
Pa; destino: afuá-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 
09 de alimentação e 08 de pousada; servidores: sGt PM augusto cézar 
da costa Pereira; cPf: 643.189.072-87; 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 Nº6061/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-
Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM 
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lucas andrei dos santos de castro; cPf: 041.144.302-02; 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 Nº6062/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: salvaterra-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM Mauricio 
Monteiro de sousa; cPf: 982.760.772-34; 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 Nº6063/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: redenção-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: sGt PM adailton carlos 
Nascimento; cPf: 270.996.872-04; valor: r$1.055,04. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6064/22/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 Esperança do Piriá-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sd PM Eduardo ribeiro alves de sousa; cPf: 976.069.522-72; 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 Nº6065/22/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 Kelly silva do 
carmo; cPf: 838.335.102-00; 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 Nº6066/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: santa cruz do arari-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sd PM Ewerton Gean Maia do rosario; cPf: 022.486.292-81; 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 Nº6067/22/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 
diogo rodrigues lima de assunção; cPf: 889.119.502-20; valor: 
r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº6068/22/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: 
sGt PM simone Gouvêa de souza; cPf: 259.478.692-68; valor: 
r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 869534
Portaria Nº6069/22/di/dF – 

 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-
Pa; destino: afuá-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; Quantidade de 
diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; servidores: sGt PM Jorge 
roberto Mendes dos santos Junior; cPf: 646.302.262-49; 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 Nº6070/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-
Pa; destino: almeirim-Pa; Período: 28/10 a 02/11/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sGt PM Evandro 
Pereira da silva; cPf: 560.095.692-49; valor: r$1.186,92. sGt PM Josiel 
da silva; cPf: 442.216.062-15; valor: r$1.186,92. sGt PM Marcos 
Pinto viana; cPf: 821.601.042-72; valor: r$1.186,92. sGt PM lidriane 
cristina Batista dos santos; cPf: 010.547.122-47; valor: r$1.139,40. 
cB PM Júlio césar de oliveira costa; cPf: 825.476.532-49; valor: 
r$1.139,40. sd PM Jean Patrick de sousa Navarro; cPf: 939.724.402-
78; valor: r$1.139,40. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Portaria Nº6071/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-
Pa; destino: curuá-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; servidores: sGt PM sidney 
de vasconcelos santana; cPf: 587.955.612-34; valor: r$923,16. sGt PM 
Paulo victor das Neves silva; cPf: 871.339.972-15 ; valor: r$923,16. 
sGt PM Márcio Bentes Pereira; cPf: 800.414.772-00; valor: r$923,16. 
cB PM simone regina sena de souza; cPf: 768.769.852-53; valor: 
r$886,20. cB PM rodrigo alex alves dos santos; cPf: 008.376.172-19; 
Valor: R$886,20. SD PM Tiago Da Conceição Bomfim; CPF: 020.391.622-
08; 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 Nº6072/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-
Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; servidores: sGt PM 
antônio Márcio Nogueira; cPf: 559.312.192-34; valor: r$923,16. sGt PM 
Genival Baia dos santos; cPf: 472.356.162-53; valor: r$923,16. sGt PM 
Joaquim dos santos filho; cPf: 324.200.642-91; valor: r$923,16. 
cB PM Maria Bernadeth dos santos silva; cPf: 874.601.142-00; valor: 
r$886,20. cB PM iliandre costa coelho; cPf: 885.219.402-97; valor: 
R$886,20. SD PM Jefferson De Sousa Caetano; CPF: 022.909.782-
05; 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 Nº6073/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-
Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; servidores: sGt PM Eginaldo 
Gomes da silva; cPf: 403.761.332-87; valor: r$923,16. sGt PM victor 
Mota de sousa; cPf: 851.264.542-34; valor: r$923,16. sGt PM Evandro 
Bentes lima; cPf: 895.265.892-20; valor: r$923,16. sGt PM andré Junio 
santos de sousa; cPf: 835.919.902-72; valor: r$923,16. sGt PM Elias 
ferreira de araújo Junior; cPf: 708.281.562-04; valor: r$923,16. cB PM 
celso luis rebelo silva Junior; cPf: 023.517.792-07; valor: r$886,20. 
cB PM Marcelo cunha dos santos; cPf: 001.418.252-19; valor: r$886,20. 
cB PM tharles almeida da silva; cPf: 003.710.472-18; valor: r$886,20. 
cB PM antonio da silva oliveira Junior; cPf: 946.661.642-00; valor: 
r$886,20. sd PM Humberto da silva Batalha; cPf: 016.272.122-64; 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 Nº6074/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: soure-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM 
raimundo Junior carvalho da silva dias; cPf: 427.799.102-59; 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 Nº6075/22/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 allan Bernardo dos 
santos alves; cPf: 974.477.652-87; 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 Nº6076/22/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 andré luiz souza 
caputi; cPf: 560.209.292-72; valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6077/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: são João de Pirabas-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM rangel 
de souza carvalho; cPf: 452.173.432-49; 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 Nº6078/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: são João de Pirabas-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM Monica lucia dos santos luz; cPf: 410.611.362-72; valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
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Portaria Nº6079/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: viseu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM adriano de oliveira 
Pacheco; cPf: 003.485.092-94; 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 Nº6080/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: viseu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM Gerson Pedro de oliveira 
Brito; cPf: 941.672.572-20; valor: r$759,60. cB PM Marcelle lorena 
figueira Noronha; cPf: 016.809.952-78; 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 Nº6081/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Baião-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM danielle fatima 
cutrim Pereira; cPf: 733.918.672-72; 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 Nº6082/22/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 
Marcelino andrade de sousa; cPf: 667.127.852-00; valor: r$522,24. 
sd PM Wesllem Endeson costa silva; cPf: 034.543.932-56; 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 Nº6083/22/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 luciano 
silva da silva; cPf: 003.380.302-12; valor: r$791,28. cB PM francisco 
silva do Nascimento; cPf: 834.191.362-34; valor: r$759,60. sd PM 
viviane valente saboia Paiva; cPf: 009.932.722-82; 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: 869554
Portaria Nº6041/22/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 da Ponta-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: caP PM osmarley 
furtado; cPf: 777.580.052-68; valor: r$870,42. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6042/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: limoeiro do ajuru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM 
Marcelo da silva vasconcelos; cPf: 740.604.222-15; valor: r$791,28. 
sd PM Maria raimunda cardoso freitas; cPf: 037.033.093-50; 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 Nº6043/22/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: cB PM Manoel armando da 
silva Neto; cPf: 005.811.922-14; 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 Nº6044/22/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 rosivan fernandes 
do Nascimento; cPf: 607.270.552-91; 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 Nº6045/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Bujaru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM daniel coutinho 
dos santos; cPf: 006.754.342-11; 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 Nº6046/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM livan do Nascimento 
lima; cPf: 252.012.802-00; valor: r$791,28. sd PM Walber diego souza 
Martins; cPf: 857.273.342-68; 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 Nº6047/22/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: cB PM sueny calandrini 
da silva; cPf: 002.606.542-80 ; 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 Nº6048/22/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 francisco do Pará-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM 
leonel alves de Mendonça; cPf: 604.839.382-20; valor: r$522,24. 
sGt PM alcilino samuel Barreto de araújo; cPf: 410.579.372-15; 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 Nº6049/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: salvaterra-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM reginaldo 
carvalho da silva; cPf: 296.244.792-91; 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 Nº6050/22/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 raimundo Henrique 
Miranda aracaty; cPf: 266.198.142-04; 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 Nº6051/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-
Pa; destino: chaves-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; Quantidade de 
diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; servidores: sd PM davi 
ribeiro Pimenta; cPf: 023.775.262-09; 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 Nº6052/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Quatipuru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Pablo rodrigues 
do Nascimento; cPf: 793.341.642-04; 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 Nº6053/22/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: cB PM victor ferreira 
de lima; cPf: 007.793.612-45; 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: 869606
Portaria Nº6103/22/di/dF – 

 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Bujaru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM reginaldo silva da 
conceição; cPf: 334.088.662-87; valor: r$791,28. sGt PM João Marivaldo 
faustino Barata; cPf: 303.864.622-91; 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 Nº6104/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: abel figueiredo-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM 
adaylson cleyton Muniz de souza; cPf: 749.034.112-49; 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 Nº6105/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: salvaterra-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
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diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM Everton 
Gomes; cPf: 950.006.312-34; 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 Nº6106/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); fUNdaMENto 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: são 
domingos do araguaia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM carlos alberto da 
silva Júnior; cPf: 724.545.632-15; 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 Nº6107/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: soure-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM vagner deybson da 
silva almeida; cPf: 864.509.482-72; 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 Nº6108/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM ivan romário 
costa de Paula; cPf: 980.365.212-53; 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 Nº6109/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
SGT PM Eliachar Ghisolfi Francischetto; CPF: 932.830.402-49; Valor: 
r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº6110/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM José Maria 
ribeiro furtado; cPf: 662.518.852-20; valor: r$923,16. ordENador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6111/22/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 
Edson Baratinha Pinheiro; cPf: 570.493.002-68; valor: r$923,16. 
sGt PM Michele Karoline araujo da silva; cPf: 000.620.922-00; 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 Nº6112/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Peixe-Boi-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM tonny Michelo 
cruz Magno; cPf: 440.636.102-25; 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 Nº6113/22/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: sd PM John 
Erick Moura viana tavares; cPf: 010.685.952-80; valor: r$759,60. 
sd PM Pedro filipe Galdino de araujo; cPf: 093.262.424-39; 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 Nº6114/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: cB PM fabiola de 
souza costa lima; cPf: 703.222.952-20; valor: r$1.012,80. ordENador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6115/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: vigia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM stephanie Barros 
silva; cPf: 005.265.052-90; valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 869706

Portaria Nº6084/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucurui-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM Josué da 
silva Higino Junior; cPf: 860.824.692-91; 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 Nº6085/22/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 allan douglas 
Branco rodrigues; cPf: 933.376.202-72 ; 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 Nº6086/22/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: sUB tEN PM amaro sebastiao 
leonidio filho; cPf: 558.938.302-10; valor: r$791,28. cB PM José 
ribeiro do Nascimento Junior; cPf: 001.471.692-59; valor: r$759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6087/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: limoeiro do ajuru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM 
Joseney Nogueira cardoso; cPf: 486.457.292-53; valor: r$791,28. sd PM 
Yan abneer Monteiro da costa; cPf: 028.840.212-05; 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 Nº6088/22/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 Nathalie 
De Castro Ruffeil; CPF: 846.702.822-04; 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 Nº6089/22/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: cB PM 
anamaria fernandes de figueiredo; cPf: 005.902.182-98; 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 Nº6094/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucurui-
Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM Marcos Jonata Mendes da silva; cPf: 898.428.472-68 ; 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 Nº6095/22/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 Elias cardoso 
soares; cPf: 425.570.032-04; valor: r$923,16. sGt PM clenato cunha 
de araujo; cPf: 722.584.701-53; 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 Nº6096/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM renan 
Martins ribeiro; cPf: 863.044.022-87; 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 Nº6097/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Peixe-Boi-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM Josias das chagas 
ferreira; cPf: 011.083.982-00; 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 Nº6098/22/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 
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angerson luis de almeida lima; cPf: 579.399.262-68; valor: r$923,16. 
sGt PM luiz otávio Muller sabat; cPf: 483.410.452-49; valor: r$923,16. 
ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6099/22/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 dulcicleia 
tavares Gomes; cPf: 644.307.402-59; 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 Nº6100/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: soure-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM flávio antonio santos 
Gomes; cPf: 355.977.552-34; valor: r$923,16. sGt PM laudiceia sueli 
Pinto raiol; cPf: 158.927.352-49 ; valor: r$923,16. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6101/22/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: cB PM abner Jacob de Matos 
Passos; cPf: 890.992.572-87 ; valor: r$759,60. cB PM Marilia santana de 
oliveira Marques; cPf: 988.457.562-20; 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 Nº6102/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: salvaterra-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Wanisse 
Waléria anjos de castro; cPf: 004.941.672-38; valor: r$923,16. cB PM 
Maiara aquino casseb Padilha; cPf: 009.075.262-76; valor: r$886,20. 
cB PM Perla regina ferreira lemos; cPf: 008.083.122-27; valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 869441
Portaria Nº5937/22/di/dF – 

 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: Ulianópolis-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM 
Gean Kennedy silva Barros; cPf: 591.641.822-15; valor: r$ 923,16. 
sGt PM Helio Marcos da silva frança; cPf: 918.157.203-44; valor: 
r$923,16. sGt PM Jósemo adriano lopes Pereira; cPf: 748.459.262-53; 
valor: r$923,16. sGt PM Elieude sá de almeida; cPf: 363.961.173-04; 
valor: r$923,16. cB PM aldo reis dos Passos; cPf: 858.065.952-34; valor: 
r$886,20. cB PM Paula renata alves de Melo; cPf: 001.034.642-20; 
valor: r$886,20. sd PM dionizio lima de oliveira; cPf: 016.383.333-86; 
valor: r$886,20. sd PM Martinho lopes de oliveira; cPf: 936.306.112-
49; 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 Nº5938/22/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 sidney santos corrêa; cPf: 570.307.582-34; valor: r$522,24. 
sd PM Meriam Miranda Mescouto filha; cPf: 951.906.862-72; valor: 
r$514,32. sd PM Jonoerondi da silva souza; cPf: 003.398.602-94; 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 Nº5940/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Baião-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Ângelo da silva 
Barbosa; cPf: 669.565.522-72; 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 Nº5941/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM Nayara andreza 
Monteiro Matos; cPf: 985.917.382-68; 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 Nº5944/22/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: sGt PM 

renato soeiro Paraense; cPf: 860.617.982-53; valor: r$791,28. 
cB PM angélica Ketlin soares leite oliveira; cPf: 984.379.092-87; 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 Nº5645/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM Pedro 
fernandes dos santos Junior; cPf: 989.080.302-04; valor: r$759,60. 
sd PM antonio danilo de carvalho teixeira; cPf: 984.220.902-44; 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 Nº5946/22/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 
José Eloy Miranda sousa; cPf: 268.600.582-34; valor: r$923,16. 
sGt PM Hélio aranha de Melo E silva; cPf: 590.883.382-72; 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 Nº5948/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Quatipuru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM alan salvaterra 
santos; cPf: 635.578.352-00; 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 Nº5949/22/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 
Marcelo cleyton cardoso do Nascimento; cPf: 703.336.532-20; 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 Nº5950/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: ourém-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Marcelino ramos 
do rosário; cPf: 613.937.702-15; 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 Nº5952/22/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: sGt PM franklin castro 
loiola; cPf: 748.492.392-34; valor: r$791,28. sGt PM Max raimundo 
corrêa dos reis; cPf: 751.125.072-68; 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 Nº5953/22/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 Evaldo 
secundino Moraes; cPf: 452.663.282-15; 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 Nº5954/22/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: sd PM Walter Matheus de 
souza durans; cPf: 041.518.532-78; 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 Nº5955/22/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: sd PM luiz antonio cabral 
Moreira; cPf: 004.752.552-59; valor: r$759,60. sd PM lêe dos santos 
frança; cPf: 987.363.882-20; 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 Nº5958/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: abel figueiredo-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
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de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM 
Edson dos santos Moreira Júnior; cPf: 007.085.102-64; 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 Nº5959/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: são domingos do araguaia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM Walter Junho da silva Botelho; cPf: 428.908.292-00; valor: 
r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 869484
Portaria Nº5978/22/di/dF – 

 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: salvaterra-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM Moisés Mendes 
da silva; cPf: 484.651.512-53; 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 Nº5979/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Peixe-Boi-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM diego ferreira 
Jucá; cPf: 820.782.892-72; 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 Nº5980/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: santa luzia do Pará-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM ailton Jorge Gomes Barbosa; cPf: 411.533.162-34; 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 Nº5981/22/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: sd PM danilo correia 
Galeão; cPf: 525.933.712-34; valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº5983/22/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 05 de pousada; servidores: sGt PM antonio de 
Jesus silva de almeida; cPf: 563.037.002-25; valor: r$1.318,80. cB PM 
Josué teixeira Bittencourt; cPf: 016.558.862-40 ; 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 Nº5984/22/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: 03 de alimentação e 04 de pousada; servidores: sUB tEN PM 
rubterson Quemel rodrigues Gonçalves; cPf: 354.206.502-15; 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 Nº5986/22/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 05 de pousada; servidores: sGt PM rômulo da silva 
Neves; cPf: 633.444.912-53; valor: r$1.318,80. sGt PM Edimar alves 
dos santos; cPf: 653.259.072-04 ; valor: r$1.318,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº5987/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-
Pa; destino: são domingos do araguaia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM florisvaldo Gadelha dos santos; cPf: 391.737.552-49; valor: 
r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº5988/22/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 roosevelt oliveira 
Machado; cPf: 402.173.022-20; valor: r$791,28. sGt PM arlan Marinho 

sousa; cPf: 560.135.072-87; valor: r$791,28. sd PM ana carolina cunha 
Gama; cPf: 528.279.502-78; 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 Nº5991/22/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: 
sGt PM Eduardo fabricio de souza costa; cPf: 751.693.632-49; valor: 
r$923,16. cB PM luana suelen Pacheco dos santos; cPf: 967.451.852-
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 Nº5992/22/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 Piriá-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM raimundo 
Juracy cardoso farias; cPf: 373.355.102-87; valor: r$791,28. sGt PM 
ricardo denis ferreira diniz; cPf: 393.240.102-63 ; valor: r$791,28. sGt PM 
Bernadete Monteiro da Natividade; cPf: 566.095.742-00; valor: r$791,28,. 
cB PM lenilson da silva Machado; cPf: 004.436.612-43; valor: r$759,60. 
sd PM Brendo santiago felipe; cPf: 024.477.602-48; 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 Nº6008/22/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: tEN PM Mauro athayde 
ribeiro; cPf: 009.484.052-01; valor: r$1.552,21. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6009/22/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 Hélio 
souza Neto; cPf: 789.803.132-68; 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 Nº6010/22/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 Manoel alexandre 
coelho Martins; cPf: 449.562.582-91; valor: r$1.450,68. sd PM diego 
Miguel Miranda da luz; cPf: 921.931.612-91; valor: r$1.392,60. sd PM 
samara rodrigues dos santos; cPf: 002.660.522-82 ; 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 Nº6012/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); fUNdaMENto 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: são 
domingos do capim-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM Gisselly Nazareth 
figueiredo Pereira; cPf: 756.826.992-20; 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 Nº6013/22/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: sd PM Gabriel de oliveira 
lobo; cPf: 017.399.352-41 ; valor: r$1.392,60. sd PM tainara Helena de 
assis Pereira; cPf: 014.792.892-30; 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 Nº6040/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: viseu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM Joelmir arouche 
oliveira; cPf: 919.891.403-00; 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 Nº6090/22/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: cB PM 
camila santos cardoso; cPf: 019.796.322-60; valor: r$759,60. sd PM 
Marcus vinicius de Jesus sousa; cPf: 002.805.792-92; 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 Nº6091/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: são João de Pirabas-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
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de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sGt PM ana 
Paula Bastos Pinheiro; cPf: 330.857.222-20; valor: r$791,28. cB PM 
Patricia fonseca Pinheiro amoras; cPf: 767.420.242-91; valor: r$759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº6092/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM luiz 
diego de oliveira Pinheiro; cPf: 887.656.952-91; 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 Nº6093/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM anderson 
Machado oliveira; cPf: 967.087.602-82; valor: r$886,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 869410
Portaria Nº5939/22/di/dF – 

 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); fUNdaMENto 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: são 
sebastião da Boa vista-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; servidores: tEN PM ronildo dos 
santos silva; cPf: 319.700.872-34; valor: r$ 1.552,21. cB PM renan da 
silva Neves; cPf: 918.840.632-68; 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 Nº5942/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Bagre-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 06 de pousada; servidores: sd PM Gabriel ipiranga 
E silva; cPf: 998.534.002-78; 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 Nº5951/22/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: sGt PM luciano calandrini 
de azevedo; cPf: 483.395.802-30; 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 Nº5654/22/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 José Hamilton Moura 
de sousa; cPf: 479.845.702-72; 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 Nº5956/22/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 david Gutemberg de 
leão lobato; cPf: 332.894.252-15; valor: r$ 1.450,68. sd PM luiz Marcelo 
Gonçalves Baltazar; cPf: 005.194.122-81; 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 Nº5957/22/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 
Jefferson Sales Correa; CPF: 425.266.392-04; Valor: R$ 1.450,68. 
sd PM sergio de souza santos Junior; cPf: 009.552.662-54; 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 Nº5961/22/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 cristiano 
oliveira ribeiro; cPf: 427.954.602-97; valor: r$ 791,28. sd PM Naina 
Barbosa feio; cPf: 005.017.042-21; 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 Nº5962/22/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: tEN PM 

thiago Yuri da conceição silva Mendes; cPf: 918.724.802-68; valor: 
r$846,66. cB PM Glauber alencar Marinho; cPf: 873.511.532-72; 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 Nº5973/22/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 
sandro rogerio Miglio teixeira,; cPf: 774.122.652-53; valor: r$514,32. 
sd PM ivan Hiroshi do Nascimento tsuji; cPf: 023.227.242-54; valor: 
r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Portaria Nº5974/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: santa luzia do Pará-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGt PM flavio augusto tavares da silva; cPf: 410.698.202-10; 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 Nº5975/22/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: sGt PM Edson david 
santos costa; cPf: 632.162.132-34; 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 Nº5977/22/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 Piriá-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sUB 
tEN PM claudia cristina Nunes de Brito; cPf: 264.801.902-20; 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 Nº6031/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: curalinho-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 06 de pousada; servidores: sGt PM ronald Gomes 
Gonçalves; cPf: 400.818.852-53; 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 Nº6032/22/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 anderson da 
costa lopes; cPf: 918.255.122-72; 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 Nº6034/22/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 Jussara 
de cassia da silva Pastana; cPf: 734.398.002-53; valor: r$1.450,68. 
cB PM Waldilene santos Gouvea; cPf: 689.619.792-72; 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 Nº6036/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: são sebastião da Boa vista-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
servidores: cB PM Joelson Moraes dos reis; cPf: 711.660.682-34; valor: 
r$1.392,60. sd PM Marcio santos ferreira; cPf: 002.499.942-32; 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 Nº6037/22/di/dF – 
 objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º turno); 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: são sebastião da Boa vista-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; servidores: 
sGt PM clodoaldo Gonçalves da silva; cPf: 330.327.422-34; valor: 
r$ 1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 869382
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..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°150/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar a servidora aNa clÉa dE alMEida PrEstEs dE liMa, 
sGt PM rG 19730, cPf 252.433.902-59, Mf 539645001, auxiliar da seção 
do almoxarifado do fasPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de 
r$ 1.100,00 (Mil e cem reais), para despesa de caráter eventual, na fun-
cional programática: 890101/08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 1.100,00 
(Mil e cem 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, 27 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: 869321
Portaria N°151/2022-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 arNaldo cEsar fiGUEira da silva, 2° tEN 
QoEPM rG 16909, cPf 338.313.192-00, Mf 519104101, representante 
do fasPM em santarém, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
1.000,00 (Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional pro-
gramática 890101/08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 700,00 (setecentos 
reais) na 339030 (Material de consumo) e r$ 300,00 (trezentos reais) na 
339039 (Pess. Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 27 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: 869479

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de Fiscais Nº 013/2022 – FUNsaU/
coNtratos
a direção do fUNdo dE saÚdE dos sErvidorEs MilitarEs – fUN-
saU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rEsolvE:
art. 1º EXoNErar o militar MaJ QoPM rG 30334 silvio BENEdito 
FERREIRO COSTA das funções de acompanhamento e fiscalização, como 
interino, que foi nomeado pela Portaria dE sUBstitUiÇÃo dE fiscais 
Nº 002/2021-fUNsaU/coNtratos, do contrato de credenciamento nº 
004/2018 – fUNsaU celebrado com a empresa HosPital sÃo PaUlo s/s 
ltda, com sede em Paragominas/Pa.
art. 2º NoMEar a militar MaJor QoPM rG 32518 alEssaNdra loPEs 
lEal BaNdEira, como fiscal interina, do contrato de credenciamento nº 
004/2018 – fUNsaU, celebrado com a empresa HosPital sÃo PaUlo s/s 
ltda, com sede em Paragominas/Pa.
art. 3º MaNtEr o militar MaJor QoPM rG 30363 WaNEr das cHaGas 
liMa, como fiscal titular, do contrato de credenciamento nº 004/2018 – 
fUNsaU, celebrado com a empresa HosPital sÃo PaUlo s/s ltda, com 
sede em Paragominas/Pa.
art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém-Pa, 27 de agosto de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE soUZa dias - cEl QoPM r/r rG 
12699
diretor do fUNsaU

Protocolo: 869705

..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

eXtrato da Portaria N° 434 /diÁria/dF de 05 de seteMBro de 2022
conceder aos militares: cB BM aMaUri PErEira foNsEca, Mf: 5428726/, 
cB BM BrUNo dias dE olivEira, Mf: 57217938/ 05 (ciNco) diária de 
alimentação e 04 (QUatro) diária de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 2.278,80 (dois Mil E dUZENto E sEtENta E oito 
rEais E oitENta cENtavos) para seguirem viagem de Belém para 
Breves - Pa, no período de 27 a 31 de agosto de 2022, a serviço do 
cBMPa. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 436/diÁria/dF de 05 de seteMBro de 2022
conceder aos militares: sGt BM WElliNGtoN soUsa da silva castros , 
Mf: 54187037 05 (ciNco) diárias de alimentação para cada, 04 (QUatro) 
diária de pousada perfazendo um valor total de r$ 1.186,92 (UM Mil E 
cENto E oitENta E sEis rEais E NovENta E dois cENtavos), para 
seguirem viagem de Belém para salinópolis, no período de 01 a 05 de 
agosto de 2022, a serviço do cBMPa. Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 454/diÁria/dF de 14 de seteMBro de 2022
conceder aos militares: cEl QoBM aristidEs PErEira fUrtado , 
Mf: 5286239/1, tcEl QoBM alYNE GisEllE caMElo loUZEiro, Mf 
58117099/1, tcEl QoBM tHiaGo saNtHiaEllE dE carvalHo, Mf: 
54185299/1, sGt BM alEXsaNdro lEMos carvalHo da silva, 
Mf: 5827078/1, 01 (UMa) diárias de alimentação para cada, 01 (UMa) 
diária de pousada perfazendo um valor total de r$ 6.066,60 (sEis Mil E 
sEssENta E sEis rEais E sEssENta cENtavos), para seguirem viagem 
de ananindeua para diversas localidades, no período de 23 de agosto a 06 
de setembro de 2022, a serviço da dEi do cBMPa. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 869254
eXtrato da Portaria N°509/diÁria/dF de 23 de seteMBro de 2022
conceder aos militares: tcEl QoBM MicHEl NUNEs rEis Mf: 
5817064, sUBtEN BM aNtoNio Marcos dos Passos alvEs Mf: 
5602254, sGt BM Marcio lUiZ araUJo BotElHo Mf: 5210577 E sGt 
BM lUis otavio dE soUZa MaciEl Mf: 5826594 03 (trÊs) diárias de 
alimentação e 02 (dUas) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$13.847,50 (trEZE Mil E oitocENtos E QUarENta E sEtE 
rEais E ciNQUENta cENtavos) para seguirem viagem de ananindeua - 
Pa para Marabá - Pa e santarém - Pa, no período de 19 de setembro a 
01 de outubro de 2022, a serviço do csMv/MoP do cBMPa. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°519/diÁria/dF de 29 de seteMBro de 2022
conceder aos militares: sGt BM sErGio das NEvEs soarEs Mf: 
5610338, sGt BM Edivaldo adiaNo dos saNtos Mf: 5601240, cB BM 
dicKsoN silva da silva Mf: 57218002, cB BM adriaNo dE soUZa 
PiNHEiro Mf: 57218380 E sd BM MarcElo MaGalHÃEs rEis Mf: 
5932281, 07 (sEtE) diárias de alimentação e 06 (sEis) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 17.624,36 (dEZEssEtE Mil E 
sEiscENtos E viNtE E QUatro rEais E triNta E sEis cENtavos) para 
seguirem viagem de Belém para Brasília - df, no período de 25 de setembro 
a 01 de outubro de 2022, a serviço da corporação do cBMPa. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 869247
eXtrato da Portaria N° 416/diÁria/dF de 31 de aGosto de 2022
conceder aos militares: sGt BM aNdErsoN claYtoN soUsa dE soUZa, 
Mf: 54185205/, 01 (UMa) diárias de alimentação, perfazendo um valor total 
de r$ 153,12 (cENto E ciNQUENta E trÊs rEais E doZE cENtavos), 
para seguirem viagem de Belém para diversas localidades no período de 
17 a 31 de julho dE 2022, a serviço csMv/MoP do cBMPa. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 869189
eXtrato da Portaria N° 408 /diÁria/dF de 18 de aGosto de 2022
conceder aos militares: stEM BM JoMar JardiM dos saNtos Mf: 5427860/2, 
stEN BM carlos alBErto da silva Barros Mf:3389154/2, 05 (ciNco) 
diária de alimentação e 04 (QUatro) diária de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 2.373,84 (dois Mil E trÊs rEais E oitENta E QUatro 
cENtavos) para seguirem viagem de Belém para salinópolis - Pa, no 
período de 30 de junho a 04 de julho de 2022, a serviço do almoxarifado do 
cBMPa. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
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eXtrato da Portaria N° 425/diÁria/dF de 31 de aGosto de 2022
conceder aos militares:sGt BM JosE lUis dE liMa Bastos, 
Mf: 57173974/1, sGt BM carlos EMaNUEl aviZ dE QUadros 
Mf: 57173899/1, sGt BM GErBsoN dE frEitas GoNÇalvEs, 
Mf: 57173437/1, cB BM EdsoN JUNior da silva MartiNs, 
Mf:57190074/1, 01 (UMa) diárias de alimentação para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 522,24 (QUiNHENtos cENtavos), para seguirem 
viagem de Bragança para agusto correa - Pa, no período de 30 de junho 
de 2022, a serviço do 24° GBM do cBMPa. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 426/diÁria/dF de 31 de aGosto de 2022
conceder aos militares: stEN BM roBErto carlos PaMPloMa dos 
saNtos, Mf: 5602297, sGt BM roBErto carlos, Mf: 5486947/1, sGt 
BM lEMUEl Moacir PaZ da silva, Mf: 5601673/1, 01 (UMa) diárias de 
alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 1.055,04 (UM Mil 
E ciNQUENta E ciNco rEais QUatro cENtavos), para seguirem viagem 
de salvaterra para soure - Pa, no período de 26 a 28 de Junho de 2022, a 
serviço do 18° GBM do cBMPa. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 427/diÁria/dF de 31 de aGosto de 2022
conceder aos militares: stEN BM JoMar JardiM dos saNtos, Mf: 
5623472/1, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUatro) diárias 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$2.373,84 (dois 
Mil E trEZENtos E sEtENta E trÊs rEais E oitENta E QUatro 
cENtavos) para seguirem viagem de Belém para salinópolis - Pa, 
no período de 03 a 07 de Maio de 2022, a serviço do aumoxarifado Geral 
do cBMPa. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 428/diÁria/dF de 31 de aGosto de 2022
conceder aos militares: stEN BM JoMar JardiM dos saNtos, Mf: 
5427860/2, stG BM fErNaNdo loBo fErNaNdEs, Mf: 3384870/2, 
02 (dUas) diárias de alimentação e 01 (UMa) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 791,28 (sEtEcENtos E NovENta 
E UM rEais E viNtE E oito cENtavos), para seguirem viagem de para 
Pacajá - Pa e Novo repartimento, no período conforme a planilha, a 
serviço do 8° GBM do cBMPa. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 429 /diÁria/dF de 18 de aGosto de 2022
conceder aos militares: stEM BM JoMar JardiM dos saNtos Mf: 
5427860/2, sGt BM fErNaNdo loBo fErNaNdEs 02 (dUas) diária de 
alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 174,08 (cENto E sEtENta E QUatro rEais E oito 
cENtavos) para seguirem viagem de Belém para Mosqueiro - Pa, no 
período de 19 de agosto de 2022, a serviço do almoxarifado do cBMPa. Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 430/diÁria/dF de 31 de aGosto de 2022
conceder aos militares: stEN BM JoMar JardiM dos saNtos 
Mf:5427860/2, sGt BM fErNaNdo loBo fErNaNdEs 05 (ciNco) 
diárias de alimentação para cada, 04 (QUatro) diária de pousada 
perfazendo um valor total de r$ 2.373,84 (dois Mil E trEZENtos E 
sEtENta E trÊs rEais E oito cENtavos), para seguirem viagem 
de Belém para destinos localizados, no período de 07 a 11 de julho de 
2022, a serviço do almoxarifado Geral do cBMPa. Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 431/diÁria/dF de 31 de aGosto de 2022
conceder aos militares: stEN BM carlos alBErto da silva Barros, Mf: 
3389154/2, sGt BM JEffErsoN silva loUZada, 05 (ciNco) diárias de 
alimentação para cada, 04 (QUatro) diária de pousada perfazendo um valor 
total de r$ 2.373,84 (dois Mil E trEZENtos E sEtENta E trÊs rEais 
E QUatro cENtavos), para seguirem viagem de salvaterra para soure - 
Pa, no período de 21 a 25 de Julho de 2022, a serviço do almoxarifado 
Geral do cBMPa. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N° 432/diÁria/dF de 31 de aGosto de 2022
conceder aos militares: stEN BM carlos alBErto da silva Barros, 
Mf: 3389154, sGt BM NElsoN loBato aBrEU, Mf:5623472, 05 (ciNco) 
diárias de alimentação e 04 (QUatro) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 2.373,84(dois Mil E trEZENto E 
sEtENta E trÊs rEais E oitENta E QUatro cENtavos), para seguirem 
viagem de Belém para diversas localidades no período de 14 a 18 de 
julho, a serviço almoxarifado Geral do cBMPa. Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 869176

.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do contrato n° 134/2022 ocorrida 
no dia 13/10/2022 do Diário Oficial nº 35.149, com número de protocolo 
862837.
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cEl QoBM

Protocolo: 869352
tornar sem efeito a publicação da Portaria n° 178/2022 ocorrida 
no dia 13/10/2022 do Diário Oficial nº 35.149, com número de 
protocolo 862846.
ordenador: Hayman apolo Gomes de souza – cEl QoBM

Protocolo: 869356

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3602/2022-GaB/dGPc/aUtoriZaÇÃo
Belém, 24 de outubro de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial,
coNsidEraNdo o teor do PaE Nº 2022/1186953, por meio do qual o 
servidor iPc alEssaNdro soBral farias, Matrícula nº 5857007, solicita 
licença para estudo para o curso de doUtorado EM socioloGia E aN-
troPoloGia na UfPa;
coNsidEraNdo os termos da Manifestação Jurídica nº 2463/2022-coN-
JUr, favorável à concessão da licença,
r E s o l v E: i - coNcEdEr, ao servidor iPc alEssaNdro soBral fa-
rias, Matrícula nº 5857007, lotado na dirEtoria EstadUal dE coMBa-
tE À corrUPÇÃo, licença para participar do curso de doutorado em socio-
logia e antropologia, ministrado pela Universidade federal do Pará - UfPa, 
pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 25/10/2022 até 25/10/2024, 
sem ônus para Polícia civil;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 869232
Portaria Nº 2219/2022-GaB/dGPc/aUtoriZaÇÃo
Belém, 03 de agosto de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsidEraNdo os termos da lei complementar nº 022, de 15/03/1994 
e alterações, que confere ao delegado-Geral atribuições para dirigir a Po-
lícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz administração da 
instituição Policial;
coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/955166, oriundo da corregedo-
ria-Geral da Polícia civil, por meio do qual a servidora dPc aliNE adiMa 
GIL FERREIRA solicita licença para estudo, a fim de participar de curso de 
mestrado no Estado de são Paulo;
coNsidEraNdo os termos da Manifestação Jurídica nº 1870/2022-coN-
JUr, que se manifesta favorável à concessão da licença,
r E s o l v E: i - aUtoriZar a servidora dPc aliNE adiMa Gil fErrEira, ma-
trícula nº 57233546, lotada na corregedoria-Geral da Polícia civil , a participar do 
curso de Mestrado Profissional em Direito, justiça e Desenvolvimento - 2022/2, 
ministrado pelo instituto Brasileiro de Ensino, desenvolvimento e Pesquisa - idP/
sP, a ser realizado na cidade de são Paulo, pelo período de 02 (dois) anos, a con-
tar de 19/08/2022, sem ônus para a Polícia civil do Estado do Pará;
ii - determinar à corregedoria-Geral da Polícia civil e às diretorias de 
administração e de recursos Humanos para que adotem as devidas provi-
dências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
WaltEr rEsENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 869236
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º125/2022-dGPc/diVersos 
BeLÉM, 13 de oUtUBro de 2022
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil aNa MicHEllE 
GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
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coNsidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
rEsolvE:
i – dEsiGNar a servidora aNdrEZa Barros araÚJo, assistente admi-
nistrativo, Mat. 57190476/1, para acompanhar como fiscal a execução 
dos contrato Nº 379/2022 – Pc/Pa, referente a EMPrEsa BrasilEira dE 
corrEios E tElÉGrafos, cNPJ N° 34.028.316/0018-51, cujo objeto é de 
contratação de empresa para prestação de serviços de produtos e serviços 
por meio de pacotes de serviços dos correios, e no seu impedimento a 
servidora Maria das GraÇas doMiNGUEs MENdEs, assistente adminis-
trativo, Mat. 5042828/3, que assistirá o referido contrato com as mesmas 
atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até 
o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – rEvoGar todas as disposições anteriores, referentes ao contrato em tela.
iv – dEtErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil – Pa

Protocolo: 869336

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 2. contrato: 110/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Esta-
do do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. M. i. MoNtrEal iNforMática 
s. a.. cNPJ nº 42.563.692/0011-06. data da assinatura: 21/10/2022. vi-
gência: 21/10/2022 a 21/10/2023. Classificação do Objeto: Prorrogação 
do prazo de vigência do contrato nº 110/2021-Pc/Pa por mais 12 meses e 
reajuste de preços de 7,17% pelo iPca. Proc. nº 2022/1143249. orçamen-
to: função Programática: 40101.06.126.1508.8238. Elemento de despe-
sa: 339040. fonte 0101. contratado: M. i. MoNtrEal iNforMática s. 
a.. Endereço do contratado: rodovia augusto Montenegro, nº 4300, sala 
1101 a 1109, torre sul, Bairro: Parque verde, cep: 666.35-110, Belém/Pa. 
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 869270
terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 1. contrato: 30/2022-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado 
do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. solUti solUÇÕEs EM NEGÓcios 
INTELIGENTES LTDA. CNPJ nº 09.461.647/0001-95. Classificação do Ob-
jeto: acréscimo de 25% no valor do contrato, item 4, devido o estoque 
de tokens adquiridos e descobertos de certificação digital. Data da Assi-
natura:11/07/2022. valor: r$ 9.250,00. vigência: a contar da assinatura 
à 25/02/2023. orçamento: Programa de trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso 40101.06.126.1508.8238.339040.0
101. Estadual. Processo nº 2022/496354. contratada: solUti solUÇÕEs 
EM NEGÓcios iNtEliGENtEs ltda. Endereço: avenida 136, nº 797, Ed. 
New York, setor sul, Goiânia/Go. ordenador: ana Michelle Gonçalves so-
ares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa. re-
publicado por ter saído com incorreção no doE nº 35.048 de 15 de julho 
de 2022.

Protocolo: 869297

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos
Nº 019/2022
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da PolÍcia civil do Esta-
do do Pará, inscrita no cNPJ/Mf nº. 00.368.105/0001-06, com sede na 
av. Magalhães Barata nº 209, nesta cidade, doravante denominada Pc/
Pa, representada neste ato pelo delegado Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará, nomeado por meio de Decreto, publicado no Diário Oficial 
nº 34.333 do Estado do Pará, del. WaltEr rEsENdE dE alMEida, bra-
sileiro, portador da rG nº. 1696544 - sEGUP/Pa e do cPf inscrito sob o 
nº. 134.229.362-20, neste ato representado por sua chefe de Gabinete 
do delegada, del. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, brasilei-
ra, casada, servidora pública estadual, portadora do rG no. 1828369 Pc/
Pa e do cPf/Mf nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital, 

conforme Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, consideran-
do o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrôni-
ca, para rEGistro dE PrEÇos nº.024/2022/2022, publicada no doE/
Pa nº.35.109, de 09.09.2022, processo administrativo n.º 2022/590218, 
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, 
de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, no 
decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, e em conformidade com as dis-
posições a seguir:
1. do oBJeto
•A presente Ata tem por objeto o Registro de Preçospara eventual AQUI-
siÇÃo dE MatErial dE liNHa BraNca E MÓvEis Para atENdEr os sE-
TORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO PARÁ, especificado no item 01, do 
termo de referência, anexo i do Edital do Pregão nº 024/2022, que é parte 
integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
2. dos PreÇos, esPeciFicaÇÕes e QUaNtitatiVos
•Opreço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor 
e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

eMPresa Lar e coZiNHa coMerciaL Ltda
cNPJ: 32.183.517/0001-50

end.: rua 03, nº. 800, saLa 104, setor oeste, 7, Lote 04, sala 301, ed. athos rios, 4º. andar, bairro 
Jardim américa, ceP. 74.275-080, cidade de Goiânia/Go

tel.: (62) 3996-2562- (31) 98652-0042 email:larecozinhacomercial@hotmail.
compasagli@mfpforense.com.br

item Especificação Marca Mo-
delo Qtd. valor Unit valor total

001

refrigerador
tipo geladeira 

doméstica frost 
free – capaci-

dade mínima de 
300 litros

consul crB36 740 
unds

r$2.392,79 (dois 
mil trezentos e 

noventa dois reais 
e setenta e nove 

centavos)

r$1.770.664,60 (hum 
milhão setecentos setenta 
mil seiscentos sessenta 

e quatro reais e sessenta 
centavos)

3. órGÃo GereNciador e ParticiPaNtes
•OÓrgão Gerenciador será a Polícia Civil do Estado do Pará;
•Apresente Ata de Registro de Preços, prevê a possibilidade de ou-
tros participantes - sEGUP, cBM, dEtraN, PMPa e PcEPa, conforme anexo 
v do Edital, sem a possibilidade que outros órgãos possam aderir (carona).
4. da adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
4.1 a ata de registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada so-
mente pela Polícia civil do Estado do Pará, assim como os órgãos participantes.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob-
servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador.
5. VaLidade da ata
•A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir 
de sua assinatura, não podendo ser
6. reVisÃo e caNceLaMeNto
•Opreço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redu-
ção dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do ob-
jeto registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações 
junto ao
•Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mer-
cado por motivo superveniente, aadministração convocará o fornecedor 
para negociar a redução do preço aos valores praticados pelo mercado.
•Ofornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pratica-
do pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
oA ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercadoobservará a classificação
•Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir ocompromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
oliberaro fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocor-
ra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se con-
firmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
oconvocaros demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.
•Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá pro-
ceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
•ORegistro do fornecedor será cancelado quando:
odescumpriras condições da ata de registro de preços;
onãoretirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo es-
tabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
onãoaceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado; ou
osofrersanção administrativa prevista nos inci-
sos iii ou iv do caput do 87 da lei federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da lei federal nº 10.520, de 2002.
•O cancelamento de registrosnas hipóteses previstas nos itens 6.1, 6.6.2 e 
6.6.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
•Ocancelamento do Registro de preços poderá ocorrer por fato superve-
niente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum-
primento da ata, devidamente comprovados e justificados:
oporrazão de interesse público; ou oapedido do
7. das PENalidadEs
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•Odescumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplica-
ção das penalidades estabelecidas no
•É da competênciado Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de Pre-
ços (art. 7º, inciso X, do decreto nº 991/2020).
8. coNdiÇÕes Gerais
•As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, asobrigações da administração e do fornecedor re-
gistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram- se defini-
dos no termo de referência, anexo ao Edital.
•Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Re-
gistro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da lei 
nº 666/93, nos termos do art. 14, §1º do decreto nº 991/2020.
•No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi-
tida a contratação dos itens nasseguintes hipóteses.
ocontratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos nocertame; ou
ocontratação (adesão de item) de item isolado para o qual o preço unitário 
adjudicado ao vencedor seja omenor preço válido ofertado para o mes-
mo item na fase de
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavra-
da em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em or-
dem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór-
gãos participantes.
Belém, 27 de outubro de 2022
dEl. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa
Maria victÓria accioli JUBÉ dE MiraNda
ci- MG - 19.808.780 Pc/MG
Empresa lar e cozinha comercial ltda

Protocolo: 869374
ata de reGistro de PreÇos
Nº 021/2022
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da PolÍcia civil do Esta-
do do Pará, inscrita no cNPJ/Mf nº. 00.368.105/0001-06, com sede na 
av. Magalhães Barata nº 209, nesta cidade, doravante denominada Pc/
Pa, representada neste ato pelo delegado Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará, nomeado por meio de Decreto, publicado no Diário Oficial 
nº 34.333 do Estado do Pará, del. WaltEr rEsENdE dE alMEida, bra-
sileiro, portador da rG nº. 1696544 - sEGUP/Pa e do cPf inscrito sob o 
nº. 134.229.362-20, neste ato representado por sua chefe de Gabinete 
do delegada, del. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, brasilei-
ra, casada, servidora pública estadual, portadora do rG no. 1828369 Pc/
Pa e do cPf/Mf nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital, 
conforme Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, consideran-
do o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrôni-
ca, para rEGistro dE PrEÇos nº .024/2022/2022, publicada no doE/
Pa nº.35.109, de 09.09.2022, processo administrativo n.º 2022/590218, 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, su-
jeitando-se as partes às normas constantes na lei federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, no decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, e em con-
formidade com as disposições a seguir:
1. do oBJeto
•A presente Ata tem por objeto o Registro de Preçospara eventual AQUI-
siÇÃo dE MatErial dE liNHa BraNca E MÓvEis Para atENdEr os sE-
TORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO PARÁ, especificado no item 01, do 
termo de referência, anexo i do Edital do Pregão nº 024/2022, que é parte 
integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
2. dos PreÇos, esPeciFicaÇÕes e QUaNtitatiVos
•Opreço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor 
e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

eMPresa itÁLia eMPreeNdiMeNtos Ltda
cNPJ: 28.889.651/0001-01

end.: rua das Mães, nº. 826, Qd. 106, Lt. 04, setor Jardim Nova esperança, ceP. 74440-270, cidade de 
Goiânia/Go

tel.: (62) 3297-2886/ (62)98591-5836/ (62)99316-3531 e-mail: italiaempreendimen-
tos@outlook.com

item Especificação Marca Mo-
delo Qtd. valor Unit valor total

003

foGÃo
tipo doméstico 
com 4 bocas

 

Braslar sirius 
Plus

508 
Unds

r$600,37 (seis-
centos reais e trinta 

e sete centavos)

r$304.987,96 (trezentos 
e quatro mil novecentos 

oitenta sete reais e noventa 
e seis centavos)

3. órGÃo GereNciador e ParticiPaNtes
•OÓrgão Gerenciador será a Polícia Civil do Estado do Pará;
•Apresente Ata de Registro de Preços, prevê a possibilidade de ou-
tros participantes - sEGUP, cBM, dEtraN, PMPa e PcEPa, conforme anexo 
v do Edital, sem a possibilidade que outros órgãos possam aderir (carona).
4. da adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
4.1 a ata de registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada 
somente pela Polícia civil do Estado do Pará, assim como os órgãos par-
ticipantes.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob-
servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador.

5. VaLidade da ata
•A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua 
assinatura, não podendo ser
6. reVisÃo e caNceLaMeNto
•Opreço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redu-
ção do preço praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao
•Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mer-
cado por motivo superveniente, aadministração convocará o fornecedor 
para negociar a redução do preço aos valores praticados pelo mercado.
•Ofornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pratica-
do pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
oA ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercadoobservará a classificação
•Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir ocompromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
oliberaro fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocor-
ra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se con-
firmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
oconvocaros demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.
•Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá pro-
ceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
•ORegistro do fornecedor será cancelado quando:
odescumpriras condições da ata de registro de preços;
onãoretirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo es-
tabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
onãoaceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado; ou
osofrersanção administrativa prevista nos inci-
sos iii ou iv do caput do 87 da lei federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da lei federal nº 10.520, de 2002.
•O cancelamento de registrosnas hipóteses previstas nos itens 6.1, 6.6.2 e 
6.6.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
•Ocancelamento do Registro de preços poderá ocorrer por fato superve-
niente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum-
primento da ata, devidamente comprovados e justificados:
oporrazão de interesse público; ou
oapedido do
7. das PeNaLidades
•Odescumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplica-
ção das penalidades estabelecidas no
•É da competênciado Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de Pre-
ços (art. 7º, inciso X, do decreto nº 991/2020).
8. coNdiÇÕes Gerais
•As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, asobrigações da administração e do fornecedor re-
gistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram- se defini-
dos no termo de referência, anexo ao Edital.
•Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Re-
gistro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da lei 
nº 666/93, nos termos do art. 14, §1º do decreto nº 991/2020.
•No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi-
tida a contratação dos itens nasseguintes hipóteses.
ocontratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos nocertame; ou
ocontratação (adesão de item) de item isolado para o qual o preço unitário 
adjudicado ao vencedor seja omenor preço válido ofertado para o mes-
mo item na fase de
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavra-
da em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em or-
dem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór-
gãos participantes.
Belém, 27 de outubro de 2022
dEl. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa
lorraYNE KEllY BorBa PErEira
rG - 5113957 sPtc/Go
Empresa itália Empreendimentos ltda - ME

Protocolo: 869383
ata de reGistro de PreÇos
Nº 022/2022
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da PolÍcia civil do Esta-
do do Pará, inscrita no cNPJ/Mf nº. 00.368.105/0001-06, com sede na 
av. Magalhães Barata nº 209, nesta cidade, doravante denominada Pc/
Pa, representada neste ato pelo delegado Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará, nomeado por meio de Decreto, publicado no Diário Oficial 
nº 34.333 do Estado do Pará, del. WaltEr rEsENdE dE alMEida, bra-
sileiro, portador da rG nº. 1696544 - sEGUP/Pa e do cPf inscrito sob o 
nº. 134.229.362-20, neste ato representado por sua chefe de Gabinete 
do delegada, del. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, brasilei-
ra, casada, servidora pública estadual, portadora do rG no. 1828369 Pc/
Pa e do cPf/Mf nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital, 
conforme Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, consideran-
do o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrôni-
ca, para rEGistro dE PrEÇos nº .024/2022/2022, publicada no doE/
Pa nº.35.109, de09 09.2022, processo administrativo n.º 2022/590218, 
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RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, su-
jeitando-se as partes às normas constantes na lei federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, no decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, e em con-
formidade com as disposições a seguir:
1. do oBJeto
•A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual AQUI-
siÇÃo dE MatErial dE liNHaBraNca E MÓvEis Para atENdEr os sE-
TORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO PARÁ, especificado no item 01, do 
termo de referência, anexo i do Edital do Pregão nº 024/2022, que é parte 
integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
2. dos PreÇos, esPeciFicaÇÕes e QUaNtitatiVos
•Opreço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornece-
dor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que se-
guem:

eMPresa J M FoNseca MartiNs Ltda
cNPJ: 35.822.821/0001-98

end.: travessa Lomas Valentina, nº. 2034, sala a, bairro do Marco, ceP. 66.093-677, cidade de Belém/Pa
tel.: (91) 99202-8022/99811-5455 e-mail: elocomercio.adm@outlook.com

item Especifi-
cação Marca Mo-

delo Qtd. Valor Unit Valor total

004
Boti-

JÃo de Gás, 
13KG

Para-
gás  378 

Unds

r$282,00 (duzen-
tos e oitenta e dois 

reais)

r$106.596,00 (cento 
e seis mil quinhentos e 
noventa e seis reais)

005

forNo 
Micro-ondas, 
capacidade 

mínima para 32 
litros

 

consul cM-
s46aB

550 
Unds

r$643,63 (seis-
centos quarenta três 
reais e sessenta e 

três centavos)

r$353.996,50 (trezentos 
cinquenta três mil nove-
centos noventa seis reais 
e cinquenta centavos)

007
colcHÃo sol-

teiro, densidade 
mínima d 28

alegro aloa 8490 
Unds

r$315,66 (trezentos 
quinze reais e sessen-
ta e seis centavos)

r$2.679.953,40 (dois 
milhões seiscentos seten-
ta nove mil novecentos 
cinquenta três reais e 
quarenta centavos)

3. órGÃo(s) GereNciador e ParticiPaNte(s)
•OÓrgão Gerenciador será a Polícia Civil do Estado do Pará;
•Apresente Ata de Registro de Preços, prevê a possibilidade de ou-
tros participantes - sEGUP, cBM, dEtraN, PMPa e PcEPa, conforme anexo 
v do Edital, sem a possibilidade que outros órgãos possam aderir (carona).
4. da adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
4.1 a ata de registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada 
somente pela Polícia civil do Estado do Pará, assim como os órgãos par-
ticipantes.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob-
servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador.
5. VaLidade da ata
•A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua 
assinatura, não podendo ser
6. reVisÃo e caNceLaMeNto
•Ospreços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventu-
al redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negocia-
ções junto ao(s) fornecedor(es).
•Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, aadministração convocará o(s) for-
necedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pratica-
dos pelo mercado.
•Ofornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pratica-
do pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
oA ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercadoobservará a classificação
•Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir ocompromisso, o órgão gerenciador poderá:
oliberaro fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocor-
ra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se con-
firmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
oconvocaros demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.
•Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabí-
veis para obtenção da contratação mais vantajosa.
•ORegistro do fornecedor será cancelado quando:
odescumpriras condições da ata de registro de preços;
onãoretirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo es-
tabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
onãoaceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado; ou
osofrersanção administrativa prevista nos inci-
sos iii ou iv do caput do 87 da lei federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da lei federal nº 10.520, de 2002.
•O cancelamento de registrosnas hipóteses previstas nos itens 6.1, 6.6.2 e 
6.6.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

•Ocancelamento do Registro de preços poderá ocorrer por fato superve-
niente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum-
primento da ata, devidamente comprovados e justificados:
oporrazão de interesse público; ou
oapedido do
7. das PeNaLidades
•Odescumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplica-
ção das penalidades estabelecidas no
•É da competênciado Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de Pre-
ços (art. 7º, inciso X, do decreto nº 991/2020).
8. coNdiÇÕes Gerais
•As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, asobrigações da administração e do fornecedor re-
gistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram- se defini-
dos no termo de referência, anexo ao Edital.
•Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Re-
gistro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da lei 
nº 666/93, nos termos do art. 14, §1º do decreto nº 991/2020.
•No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi-
tida a contratação dos itens nasseguintes hipóteses.
ocontratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos nocertame; ou
ocontratação (adesão de item) de item isolado para o qual o preço unitário 
adjudicado ao vencedor seja omenor preço válido ofertado para o mes-
mo item na fase de
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavra-
da em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em or-
dem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór-
gãos participantes.
Belém, 27 de outubro de 2022
dEl. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa
JoÃo MarcElo foNsEca MartiNs
rG - 2230017 - Pc/Pa
Empresa J M foNsEca MartiNs ltda

Protocolo: 869385
ata de reGistro de PreÇos
Nº 023/2022
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da PolÍcia civil do Esta-
do do Pará, inscrita no cNPJ/Mf nº. 00.368.105/0001-06, com sede na 
av. Magalhães Barata nº 209, nesta cidade, doravante denominada Pc/
Pa, representada neste ato pelo delegado Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará, nomeado por meio de Decreto, publicado no Diário Oficial 
nº 34.333 do Estado do Pará, del. WaltEr rEsENdE dE alMEida, bra-
sileiro, portador da rG nº. 1696544 - sEGUP/Pa e do cPf inscrito sob o 
nº. 134.229.362-20, neste ato representado por sua chefe de Gabinete 
do delegada, del. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, brasilei-
ra, casada, servidora pública estadual, portadora do rG no. 1828369 Pc/
Pa e do cPf/Mf nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital, 
conforme Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, consideran-
do o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrôni-
ca, para rEGistro dE PrEÇos nº .024/2022/2022, publicada no doE/
Pa nº.35.109, de09 09.2022, processo administrativo n.º 2022/590218, 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, su-
jeitando-se as partes às normas constantes na lei federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, no decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, e em con-
formidade com as disposições a seguir:
1. do oBJeto
•A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual AQUI-
siÇÃo dE MatErial dE liNHaBraNca E MÓvEis Para atENdEr os sE-
TORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO PARÁ, especificado no item 01, do 
termo de referência, anexo i do Edital do Pregão nº 024/2022, que é parte 
integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
2. dos PreÇos, esPeciFicaÇÕes e QUaNtitatiVos
•Opreço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) 
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

eMPresa rocHa NortH iNdÚstria e coMÉrcio de MóVeis eireLi
cNPJ:08.408.448/0001-50

end.: Br 316, KM 09, rua d. ana, nº. 987, bairro centro, ceP. 67.040-690, cidade de ananindeua/Pa
tel.: (91)3229-0337/99944-7797 e-mail: rochacomercial@hotmail.com

item Especifi-
cação Marca Mo-

delo Qtd. Valor Unit Valor total

006 Beliche solt. 
de madeira.

rocha 
indus-
trial

Bl st 
Md

1700 
Unds

r$1.164,00 (hum 
mil cento e sessenta 

quatro reais)

r$1.978.800,00 (hum 
milhão novecentos setenta 
oito mil oitocentos reais)

3. órGÃo(s) GereNciador e ParticiPaNte(s)
•OÓrgão Gerenciador será a Polícia Civil do Estado do Pará;
•Apresente Ata de Registro de Preços, prevê a possibilidade de ou-
tros participantes - sEGUP, cBM, dEtraN, PMPa e PcEPa, conforme anexo 
v do Edital, possibilidade que outros órgãos possam aderir (carona).
4. da adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
4.1 a ata de registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada so-
mente pela Polícia civil do Estado do Pará assim como os órgãos participantes.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob-
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servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador.
5. VaLidade da ata
•A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua 
assinatura, não podendo ser
6. reVisÃo e caNceLaMeNto
•Ospreços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventu-
al redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negocia-
ções junto ao(s) fornecedor(es).
•Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, aadministração convocará o(s) for-
necedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pratica-
dos pelo mercado.
•Ofornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pratica-
do pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
oA ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercadoobservará a classificação
•Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir ocompromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
oliberaro fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica-
ção ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penali-
dade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresen-
tados; e
oconvocaros demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.
•Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabí-
veis para obtenção da contratação mais vantajosa.
•ORegistro do fornecedor será cancelado quando:
odescumpriras condições da ata de registro de preços;
onãoretirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo es-
tabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
onãoaceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado; ou
osofrersanção administrativa prevista nos inci-
sos iii ou iv do caput do 87 da lei federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da lei federal nº 10.520, de 2002.
•O cancelamento de registrosnas hipóteses previstas nos itens 6.1, 6.6.2 e 
6.6.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
•Ocancelamento do Registro de preços poderá ocorrer por fato superve-
niente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum-
primento da ata, devidamente comprovados e justificados:
oporrazão de interesse público; ou
oapedido do
7. das PeNaLidades
•Odescumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplica-
ção das penalidades estabelecidas no
•É da competênciado Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de Pre-
ços (art. 7º, inciso X, do decreto nº 991/2020).
8. coNdiÇÕes Gerais
•As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, asobrigações da administração e do fornecedor re-
gistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram- se defini-
dos no termo de referência, anexo ao Edital.
•Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Re-
gistro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da lei 
nº 666/93, nos termos do art. 14, §1º do decreto nº 991/2020.
•No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi-
tida a contratação dos itens nasseguintes hipóteses.
ocontratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos nocertame; ou
ocontratação (adesão de item) de item isolado para o qual o preço unitário 
adjudicado ao vencedor seja omenor preço válido ofertado para o mes-
mo item na fase de
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavra-
da em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em or-
dem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór-
gãos participantes.
Belém, 27 de outubro de 2022
dEl. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa
EliaNE dE JEsÚs MaciEl rocHa
rG 2863172 - ssP/Pa
Empresa rocha North indústria e comércio de Móveis Eireli

Protocolo: 869388
ata de reGistro de PreÇos
Nº 024/2022
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da PolÍcia civil do Esta-
do do Pará, inscrita no cNPJ/Mf nº. 00.368.105/0001-06, com sede na 
av. Magalhães Barata nº 209, nesta cidade, doravante denominada Pc/
Pa, representada neste ato pelo delegado Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará, nomeado por meio de Decreto, publicado no Diário Oficial 
nº 34.333 do Estado do Pará, del. WaltEr rEsENdE dE alMEida, bra-
sileiro, portador da rG nº. 1696544 - sEGUP/Pa e do cPf inscrito sob o 
nº. 134.229.362-20, neste ato representado por sua chefe de Gabinete 
do delegada, del. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, brasilei-
ra, casada, servidora pública estadual, portadora do rG no. 1828369 Pc/
Pa e do cPf/Mf nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital, 

conforme Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, consideran-
do o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrôni-
ca, para rEGistro dE PrEÇos nº .024/2022/2022, publicada no doE/
Pa nº.35.109, de09 09.2022, processo administrativo n.º 2022/590218, 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, su-
jeitando-se as partes às normas constantes na lei federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, no decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, e em con-
formidade com as disposições a seguir:
1. do oBJeto
•A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual AQUI-
siÇÃo dE MatErial dE liNHaBraNca E MÓvEis Para atENdEr os sE-
TORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO PARÁ, especificado no item 01, do 
termo de referência, anexo i do Edital do Pregão nº 024/2022, que é parte 
integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
2. dos PreÇos, esPeciFicaÇÕes e QUaNtitatiVos
•Opreço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) 
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

eMPresa iG dos saNtos de oLiVeira eireLi
cNPJ:27.363.204/0001-43

end.: travessa Lomas Valentina, nº. 2625, sala 308, bairro do Marco, ceP. 66.093-677, cidade de Belém/
Pa

tel.: (91)3072-5775/98109-4821 e-mail: concretizacomercio@gmail.com

item Especifi-
cação Marca Mo-

delo Qtd. Valor Unit Valor total

008

Bebedouro 
elétrico, re-
frigerado de 
coluna, para 

galões de água 
de 20 litros

libell 
Maste  1290 

Unds

r$624,03 
(seiscentos vinte 

quatro reais e três 
centavos)

r$804.998,70 (oitocen-
tos quatro mil novecentos 

noventa oito reais e 
setenta centavos)

3. órGÃo(s) GereNciador e ParticiPaNte(s)
•OÓrgão Gerenciador será a Polícia Civil do Estado do Pará;
•Apresente Ata de Registro de Preços, prevê a possibilidade de ou-
tros participantes - sEGUP, cBM, dEtraN, PMPa e PcEPa, conforme anexo 
v do Edital, sem a possibilidade que outros órgãos possam aderir (carona).
4. da adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
4.1 a ata de registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada so-
mente pela Polícia civil do Estado do Pará, assim como os órgãos participantes.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob-
servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador.
5. VaLidade da ata
•A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua 
assinatura, não podendo ser
6. reVisÃo e caNceLaMeNto
•Ospreços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventu-
al redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negocia-
ções junto ao(s) fornecedor(es).
•Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, aadministração convocará o(s) for-
necedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pratica-
dos pelo mercado.
•Ofornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pratica-
do pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
oA ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercadoobservará a classificação
•Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir ocompromisso, o órgão gerenciador poderá:
oliberaro fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocor-
ra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se con-
firmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
oconvocaros demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.
•Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabí-
veis para obtenção da contratação mais vantajosa.
•ORegistro do fornecedor será cancelado quando:
odescumpriras condições da ata de registro de preços;
onãoretirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo es-
tabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
onãoaceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado; ou
osofrersanção administrativa prevista nos inci-
sos iii ou iv do caput do 87 da lei federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da lei federal nº 10.520, de 2002.
•O cancelamento de registrosnas hipóteses previstas nos itens 6.1, 6.6.2 e 
6.6.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
•Ocancelamento do Registro de preços poderá ocorrer por fato superve-
niente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum-
primento da ata, devidamente comprovados e justificados:
oporrazão de interesse público; ou
oapedido do
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7. das PeNaLidades
•Odescumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplica-
ção das penalidades estabelecidas no
•É da competênciado Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de Pre-
ço (art. 7º, inciso X, do decreto nº 991/2020).
8. coNdiÇÕes Gerais
•As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, asobrigações da administração e do fornecedor re-
gistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram- se defini-
dos no termo de referência, anexo ao Edital.
•Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Re-
gistro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da lei 
nº 666/93, nos termos do art. 14, §1º do decreto nº 991/2020.
•No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi-
tida a contratação dos itens nasseguintes hipóteses.
ocontratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos nocertame; ou
ocontratação (adesão de item) de item isolado para o qual o preço unitário 
adjudicado ao vencedor seja omenor preço válido ofertado para o mes-
mo item na fase de
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavra-
da em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em or-
dem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór-
gãos participantes.
Belém, 27 de outubro de 2022
dEl. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa
aNdrÉa fErrEira dos saNtos
rG 3044779 - ssP/Pa
Empresa i G dos santos de oliveira Eireli

Protocolo: 869389
ata de reGistro de PreÇos
Nº 020/2022
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da PolÍcia civil do Esta-
do do Pará, inscrita no cNPJ/Mf nº. 00.368.105/0001-06, com sede na 
av. Magalhães Barata nº 209, nesta cidade, doravante denominada Pc/
Pa, representada neste ato pelo delegado Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará, nomeado por meio de Decreto, publicado no Diário Oficial 
nº 34.333 do Estado do Pará, del. WaltEr rEsENdE dE alMEida, bra-
sileiro, portador da rG nº. 1696544 - sEGUP/Pa e do cPf inscrito sob o 
nº. 134.229.362-20, neste ato representado por sua chefe de Gabinete 
do delegada, del. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, brasilei-
ra, casada, servidora pública estadual, portadora do rG no. 1828369 Pc/
Pa e do cPf/Mf nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital, 
conforme Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, consideran-
do o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrô-
nica, para rEGistro dE PrEÇos nº .024/2022, publicada no doE/
Pa nº.35.109, de 09.09.2022, processo administrativo n.º 2022/590218, 
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, 
de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, no 
decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, e em conformidade com as dis-
posições a seguir:
1. do oBJeto
•A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual AQUI-
siÇÃo dE MatErial dE liNHaBraNca E MÓvEis Para atENdEr os sE-
TORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO PARÁ, especificado no item 01, do 
termo de referência, anexo i do Edital do Pregão nº 024/2022, que é parte 
integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
2. dos PreÇos, esPeciFicaÇÕes e QUaNtitatiVos
•Opreço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor 
e as demais condições ofertadas na) proposta são as que seguem:

eMPresa BraVar coMÉrcio e serViÇos eireLi
cNPJ: 34.822.886/0001-70

end.: rua 03, nº. 800, sala 104, setor oeste, ceP. 74.115-050, cidade de Goiânia/Go
tel.: (62) 3877-5096 e-mail: bravarcomercio@hotmail.com

item Especifi-
cação

Mar-
ca Modelo Qtd. Valor Unit Valor total

002

refrigerador,
tipo frigobar, 
capacidade 

mínima de 120 
litros

Mi-
dea Mrc1281 720 

Unds

r$1.299,00 (hum 
mil duzentos e 
noventa e nove 

reais)

r$935.280,00 (novecentos 
e trinta e cinco mil duzentos 

e oitenta reais)

3. órGÃo GereNciador e ParticiPaNtes
•OÓrgão Gerenciador será a Polícia Civil do Estado do Pará;
•Apresente Ata de Registro de Preços, prevê a possibilidade de ou-
tros participantes - sEGUP, cBM, dEtraN, PMPa e PcEPa, conforme anexo 
v do Edital, sem a possibilidade que outros órgãos possam aderir (carona).
4. da adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
4.1 a ata de registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada so-
mente pela Polícia civil do Estado do Pará, assim como os órgãos participantes.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob-
servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador.

5. VaLidade da ata
•A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua 
assinatura, não podendo ser
6. reVisÃo e caNceLaMeNto
•Opreço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redu-
ção dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do ob-
jeto registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações 
junto ao
•Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mer-
cado por motivo superveniente, administração convocará o fornecedor 
para negociar a redução do preço aos valores praticados pelo mercado.
•Ofornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pratica-
do pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
oA ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercadoobservará a classificação
•Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o forne-
cedor não puder cumprir ocompromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
oliberaro fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica-
ção ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penali-
dade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresen-
tados; e
oconvocaros demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.
•Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá pro-
ceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
•ORegistro do fornecedor será cancelado quando:
odescumpriras condições da ata de registro de preços;
onãoretirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo es-
tabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
onãoaceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado; ou
osofrersanção administrativa prevista nos inci-
sos iii ou iv do caput do 87 da lei federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da lei federal nº 10.520, de 2002.
•O cancelamento de registrosnas hipóteses previstas nos itens 6.1, 6.6.2 e 
6.6.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
•Ocancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superve-
niente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum-
primento da ata, devidamente comprovados e justificados:
oporrazão de interesse público; ou
oapedido do
7. das PeNaLidades
•Odescumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplica-
ção das penalidades estabelecidas no
•É da competênciado Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de Pre-
ço (art. 7º, inciso X, do decreto nº 991/2020).
8. coNdiÇÕes Gerais
•As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, asobrigações da administração e do fornecedor re-
gistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram- se defini-
dos no termo de referência, anexo ao Edital.
•Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Re-
gistro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da lei 
nº 666/93, nos termos do art. 14, §1º do decreto nº 991/2020.
•No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi-
tida a contratação dos itens nasseguintes hipóteses.
ocontratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos nocertame; ou
ocontratação (adesão de item) de item isolado para o qual o preço unitário 
adjudicado ao vencedor seja omenor preço válido ofertado para o mes-
mo item na fase de
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavra-
da em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em or-
dem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór-
gãos participantes.
Belém, 27 de outubro de 2022
dEl. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa
isaBElla carMo forti Morais
rG - 53054/oaB-Go
Empresa Bravar comércio e serviços Eireli

Protocolo: 869380
ata de reGistro de PreÇos
Nº 025/2022
o GovErNo do Estado do Pará, por meio da PolÍcia civil do Esta-
do do Pará, inscrita no cNPJ/Mf nº. 00.368.105/0001-06, com sede na 
av. Magalhães Barata nº 209, nesta cidade, doravante denominada Pc/
Pa, representada neste ato pelo delegado Geral da Polícia civil do Es-
tado do Pará, nomeado por meio de Decreto, publicado no Diário Oficial 
nº 34.333 do Estado do Pará, del. WaltEr rEsENdE dE alMEida, bra-
sileiro, portador da rG nº. 1696544 - sEGUP/Pa e do cPf inscrito sob o 
nº. 134.229.362-20, neste ato representado por sua chefe de Gabinete 
do delegada, del. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo, brasilei-
ra, casada, servidora pública estadual, portadora do rG no. 1828369 Pc/
Pa e do cPf/Mf nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital, 
conforme Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 28 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, consideran-
do o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrôni-
ca, para rEGistro dE PrEÇos nº .024/2022/2022, publicada no doE/
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Pa nº.35.109, de09 09.2022, processo administrativo n.º 2022/590218, 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, su-
jeitando-se as partes às normas constantes na lei federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, na lei Estadual nº 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, no decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020, e em con-
formidade com as disposições a seguir:
1. do oBJeto
•A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual AQUI-
siÇÃo dE MatErial dE liNHaBraNca E MÓvEis Para atENdEr os sE-
TORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO PARÁ, especificado no item 01, do 
termo de referência, anexo i do Edital do Pregão nº 024/2022, que é parte 
integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
2. dos PreÇos, esPeciFicaÇÕes e QUaNtitatiVos
•Opreço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) 
e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

eMPresa MicroseNs s/a
cNPJ:78.126.950/0011-26

end.: rod. Gov. Mários covas, nº. 882 - armazém 01, Mezanino 01, Box 06, bairro Padre Mathias, ceP. 
29.157-100, cidade de cariacica/es

tel.: (41) 3024-2050 / (41) 98894-0011 e-mail: licitacao@microsens.com.br

item Especifi-
cação Marca Modelo Qtd. Valor Unit Valor total

009

televisor 55 
polegadas
 – 55 polega-

das, bivolt, tipo 
smart tv

 

lG 55UQ8o1c 510 
Unds

r$2.457,84 
(dois mil quatro-
centos cinquenta 

sete reais e 
oitenta quatro 

centavos)

r$1.253.498,40 (hum 
milhão duzentos cinquen-
ta três mil quatrocentos 

noventa oito reais e 
quarenta centavos)

3. órGÃo(s) GereNciador e ParticiPaNte(s)
•OÓrgão Gerenciador será a Polícia Civil do Estado do Pará;
•Apresente Ata de Registro de Preços, prevê a possibilidade de ou-
tros participantes - sEGUP, cBM, dEtraN, PMPa e PcEPa, conforme anexo 
v do Edital, sem a possibilidade que outros órgãos possam aderir (carona).
4. da adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
4.1 a ata de registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada so-
mente pela Polícia civil do Estado do Pará, assim como os órgãos participantes.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, ob-
servadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador.
5. VaLidade da ata
•A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua 
assinatura, não podendo ser
6. reVisÃo e caNceLaMeNto
•Ospreços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventu-
al redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negocia-
ções junto ao(s) fornecedor(es).
•Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, aadministração convocará o(s) for-
necedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pratica-
dos pelo mercado.
•Ofornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pratica-
do pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
oA ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercadoobservará a classificação
•Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir ocompromisso, o órgão gerenciador poderá:
oliberaro fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica-
ção ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penali-
dade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresen-
tados; e
oconvocaros demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.
•Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder 
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabí-
veis para obtenção da contratação mais vantajosa.
•ORegistro do fornecedor será cancelado quando:
odescumpriras condições da ata de registro de preços;
onãoretirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo es-
tabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
onãoaceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tor-
nar superior àqueles praticados no mercado; ou
osofrersanção administrativa prevista nos inci-
sos iii ou iv do caput do 87 da lei federal nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da lei federal nº 10.520, de 2002.
•O cancelamento de registrosnas hipóteses previstas nos itens 6.1, 6.6.2 e 
6.6.4 será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
•Ocancelamento do Registro de preços poderá ocorrer por fato superve-
niente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum-
primento da ata, devidamente comprovados e justificados:
oporrazão de interesse público; ou
oapedido do

7. das PeNaLidades
•Odescumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplica-
ção das penalidades estabelecidas no
•É da competênciado Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades de-
correntes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de Pre-
ços (art. 7º, inciso X, do decreto nº 991/2020).
8. coNdiÇÕes Gerais
•As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, asobrigações da administração e do fornecedor re-
gistrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram- se defini-
dos no termo de referência, anexo ao Edital.
•Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Re-
gistro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da lei 
nº 666/93, nos termos do art. 14, §1º do decreto nº 991/2020.
•No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi-
tida a contratação dos itens nasseguintes hipóteses.
ocontratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções 
de quantitativos definidos nocertame; ou
ocontratação (adesão de item) de item isolado para o qual o preço unitário 
adjudicado ao vencedor seja omenor preço válido ofertado para o mes-
mo item na fase de
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavra-
da em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em or-
dem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais ór-
gãos participantes.
Belém, 27 de outubro de 2022
dEl. aNa MicHEllE GoNÇalvEs soarEs ZaGalo
ordenadora de despesa - Port. 182/2020-dG/Pc-Pa
JEtro lEaNdro ficK
rG 5.606.536-9 ssP/Pr
Empresa Microsens s/a

Protocolo: 869392

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 318/2022 de 26 de oUtUBro de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal o servidor WALDINEY BRANDÃO LOPES DE OLIVEIRA, 
Perito criminal, matrícula nº 5832187/1, e como suplente o servidor EUri-
co olivEira da rocHa, Perito criminal, matrícula nº 5157099/2, o qual 
versa sobre o termo de cooperação técnica Nº 008/2021 – PcEPa/dPE, 
celebrado com a defensoria Pública do Estado do Pará - dPE, que tem por 
objeto “a cooperação mútua dos partícipes com vistas à disponibilização 
de canais de acesso através da rede mundial de computadores, para con-
sulta de dados ao sistema perícia.net mantido pelo PcEPa e a integração 
do sistema perícia.net e sistema de informação da dPE-Pa por meio de 
web service, visando  a interoperabilidade dos sistemas e o intercâmbio 
eletrônico de informações, de modo que a dPE-Pa possa acessar e pesqui-
sar na base de dados da PcEPa, todos os laudos expedidos, e proceder à 
impressão do arquivo em Pdf com assinatura digital juridicamente válida 
dos laudos periciais confeccionados na Polícia Científica do Pará – PCEPA, 
para uso dentro de suas atribuições constitucionais e legais”, para uso den-
tro de suas atribuições constitucionais e legais”, que tem vigência inicial em 
20/12/2021 e vigência final em 19/12/2026.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENtÍfica do Pará – PcEPa, 26 de oUtUBro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 869218

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1838/ 2022 
MaYara cristiNY cardoso dos saNtos 
MatrÍcUla: 57234977/7
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 13/09/2022 a 17/09/2022 
oBJEtivo: realizar visita tecnica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 869400
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.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 317/22-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° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1352519.
r E s o l v E:
EXclUir da Portaria N°306/2022-GaB/dGPcP de 14.10.2022, publicada 
no doE nº 35.153 de 18.10.2022 , que trata de férias, o nome 
do servidor HUGo liMa MorEira, Perito criminal, matrícula n°5848164/1.
rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará, 26 de outubro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 869279
Portaria N° 316/22-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° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/1336320.
r E s o l v E:
iNtErroMPEr, a contar de 17.10.2022 o gozo de férias 
da servidora isaBElla foNsEca torrEs vilaÇa, Perito criminal, matrícula 
n°57211978/2, concedida pela Portaria N°250/2022-GaB/dGPcP de 
29.08.2022, publicada no doE nº 35.098 de 31.08.2022.
rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
PolÍcia ciENtÍfica do Pará, 26 de outubro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 869275

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 03/2022-cPcorr/cGd/detraN Belém, 14 de outubro de 2022.
a corregedora chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNsidEraNdo a lei nº 7.594, de 28/12/2011, que dispõe sobre a reor-
ganização do departamento de trânsito do Estado do Pará - dEtraN, e dá 
outras providências, prevê em seu art. 7º que a corregedoria, diretamente 
subordinada ao diretor-Geral, compete realizar correições permanentes ou 
extraordinárias, bem como apurar as irregularidades e fazer recomenda-
ções ao diretor-Geral.
coNsidEraNdo a Portaria nº 2683/2017-dG/cG/dEtraN, de 21 dE 
AGOSTO DE 2017 DIÁRIO OFICIAL Nº 33441 ν 37 que regulamenta o 
procedimento de correição e inspeção nas unidades que compõem a 
estrutura do departamento de trânsito do Estado do Pará, dispõe em seu 
art. 4º que o corregedor por meio das correições e inspeções deve aferir 
a regularidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade 
da execução do trabalho desenvolvido pelas unidades que integram a 
estrutura organizacional do dEtraN;
coNsidEraNdo a Portaria nº 017/2022-cGd/divErsas/dEtraN, de 28 
de janeiro de 2022, que estabelece o Plano anual de correição e inspeção, 
referente ao ano de 2022, nas unidades que compõem a estrutura 
organizacional do dEtraN;
r E s o l v E: i – realizar visita da corregedora na cirEtraN de Marabá, 
no período de 11 a 18/11/2022;
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JUcirENE silva dE araÚJo
corregedora chefe – dEtraN/Pa Portaria nº 3353/2022-dG/cGP

Protocolo: 869728
Portaria Nº 4605/2022-dG/cGP, de 27/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo, a solicitação da coordenadoria do Núcleo das cirE-
traN’s, através do Memº 355/2022, de 27/10/2022, no Processo nº 
2022/1384247,
r E s o l v E:
rEvoGar a nomeação dos servidores alexandre viegas da silva 
loyo, auxiliar de trânsito, matrícula 5852188/2 e lUciaNo PorPiNo 
sidriM filHo, assistente de administração, matrícula 3265005/1, 
como integrantes da comissão de Examinadores instituída pela Portaria 
3728/2021-dG/dEtraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, 
como Examinadores de trânsito, desenvolvendo atividades na cirEtraN 
“a” de capanema, no período de 02/11/2021 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4606/2022-dG/cGP, de 27/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo, a solicitação da coordenadoria do Núcleo das cirE-
traN’s, através do Memº 355/2022, de 27/10/2022, no Processo nº 
2022/1384247,
r E s o l v E:
rEvoGar a Portaria 4418/2022-dG/cGP, que designou os servidores 
Bruno costa dos santos, Motorista, matrícula 57227468/1 e JoÃo corrÊa 
da silva JÚNior, assistente de trânsito, matrícula 57176485/1, como 
membros da Comissão de Examinadores de Trânsito, a fim de desenvolver 
atividades junto às bancas itinerantes, no período de 20/10/2022 a 
01/11/2023, realizando os exames necessários à obtenção da carteira 
Nacional de Habilitação, junto à coordenadoria de Habilitação de 
condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4607/2022-dG/cGP, de 27/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo, a solicitação da coordenadoria do Núcleo das cirE-
traN’s, através do Memº 355/2022, de 27/10/2022, no Processo nº 
2022/1384247,
r E s o l v E:
rEvoGar a Portaria 052/2022-dG/cGP, que designou o servidor 
rogério freitas cabral, assistente de trânsito, matrícula 57190678/1, 
como integrante da comissão de Examinadores instituída pela Portaria 
3728/2021-dG/dEtraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, 
para desenvolver as atividades de Examinador de trânsito, na cirEtraN 
“a” de Bragança, no período de 17/01/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4608/2022-dG/cGP, de 27/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo, a solicitação da coordenadoria do Núcleo das cirE-
traN’s, através do Memº 355/2022, de 27/10/2022, no Processo nº 
2022/1384247,
r E s o l v E:
rEvoGar a Portaria 1360/2022-dG/cGP, que designou o servidor luiz tiago 
alves amaral, auxiliar de trânsito, matrícula 57194024/1, como integrante 
da comissão de Examinadores instituída pela Portaria 3728/2021-dG/
dEtraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, para desenvolver 
as atividades de Examinador de trânsito, na cirEtraN “a” de capanema, 
no período de 14/04/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4609/2022-dG/cGP, de 27/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo, a solicitação da coordenadoria do Núcleo das cirE-
traN’s, através do Memº 355/2022, de 27/10/2022, no Processo nº 
2022/1384247,
r E s o l v E:
dEsiGNar os servidores Bruno costa dos santos, Motorista, matrícula 
57227468/1, JoÃo corrÊa da silva JÚNior, assistente de trânsito, 
matrícula 57176485/1 e rogério freitas cabral, assistente de trânsito, 
matrícula 57190678/1, como integrantes da comissão de Examinadores 
instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dEtraN/Pa, publicada no doE 
34.751, de 28/10/2021, como Examinadores de trânsito, desenvolvendo 
atividades na cirEtraN “a” de capanema, no período de 28/10/2022 a 
01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4610/2022-dG/cGP, de 27/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo, a solicitação da coordenadoria do Núcleo das cirE-
traN’s, através do Memº 355/2022, de 27/10/2022, no Processo nº 
2022/1384247,
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor luiz tiago alves amaral, auxiliar de trânsito, 
matrícula 57194024/1, como integrante da comissão de Examinadores 
instituída pela Portaria 3728/2021-dG/dEtraN/Pa, publicada no doE 
34.751, de 28/10/2021, para desenvolver as atividades de Examinador 
de trânsito, na cirEtraN “a” de Bragança, no período de 28/10/2022 a 
01/11/2023.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 869742
Portaria Nº 4571/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
26/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 127/2022-Óbidos-
dEtraN, datado de 06/09/2022, e demais despachos no Processo 
2022/1146284,
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r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor Wladimir vasconcelos Brandão, assistente de admi-
nistração, matrícula 3267822/1, para responder pela Gerência da cirE-
traN “B” de Óbidos, no período de 03/10 a 01/11/2022, durante as férias 
do titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral
 
Portaria Nº 4568/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
26/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 228/2022-tailân-
dia-dEtraN, datado de 16/08/2022, e demais despachos no Processo 
2022/1039400,
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor arinaldo dos santos da conceição, agente adminis-
trativo, para responder pela Gerência da cirEtraN “B” de tailândia, no 
período de 11/01 a 09/02/2022, durante as férias do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 11/01/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 869316

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 4529/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, em 
25/10/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 278/2022-Gcc-dEtraN, 
de 19/10/2022, e demais despachos no Processo 2022/1344851,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 068/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa VS DELGADO
coMÉrico dE artiGos dE EscritÓrio EirEli, bem como, dos respec-
tivos termos aditivos, competindo-lhe a prerrogativa de sugerir modifi-
cações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços 
conforme acordado.
titular:cláudio Pereira da silva, matrícula 57189942/1.
suplente:valdecir raimundo corrêa lopes, matrícula 57188809/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Protocolo: 869314

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 031/2022
PartEs: departamento de trânsito do Estado do Pará – dEtraN/Pa, cNPJ n° 
04.822.060/0001-40 e o departamento Municipal de trânsito do Município de 
saNtaNa do araGUaia/Pa, inscrito no cNPJ nº 05.832.977/0001-99.
oBJEto do coNvÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
viGÊNcia início: 14/10/2022 término: 13/10/2024
foro: Belém
data dE assiNatUra: 14/10/2022
ordENador rEsPoNsávEl: rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE 
soUZa coElHo
rENata MirElla frEitas GUiMaraEs dE soUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 869391

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4531/2022-daF/cGP, de 25/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1341023;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
sandra abreu Pinheiro, matrícula nº 57194026/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (sEtENta rEais) e destina-se a suprir despesas de locomoção na 
diárias solicitadas por intermedio do Processo nº 2022/1314644.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 70,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 

acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/11 à 02/12/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869311
.

diÁria
.

Portaria nº 4566/2022-daF/cGP, de 26/10/2022.
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 2022/1356023;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Breves para o município de Belém – 01/11 a 16/11/2022, a fim de de-
sempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dto no referido município.

NoMe MatricULa
Eldevan cardoso de freitas 5958956/1

leonam Brelaz duarte 5958499/1
luiz dos santos rodrigues 57201612 /1

Manoel lauro lages de Mendonça Netto 5958959/1
rafael carvalho da costa 57219643/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869745
Portaria nº 4373/2022-daF/cgp, de 13/10/2022
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 2022/1291536;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de trEZE (13 ) diárias aos servidores abaixo es-
pecificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os mu-
nicípios de viGia – 14/10 a 19/10/2022, sÃo JoÃo do araGUaia – 20/10 
a 27/10/2022, a fim de conduzir a equipe da Banca Itinerante 1ª Fase de 
Habilitação no município de vigia de Nazaré/Pa e são João do araguaia/Pa.

NoMe MatricULa
Walter Mota aragão silva 5414806/6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4527/2022-daF/cgp, de 25/10/2022
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 2022/1341285;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Marituba no período de 03 à 15/12/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança localizada no Km-14 da rodovia Br-483, bem como 
cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dto.

NoMe MatricULa
Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

Gleydson Monção araújo 57201966/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4532/2022-daF/cgp, de 25/10/2022
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 2022/1340699;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para Florianópolis/SC no período de 08 à 12/11/2022, a fim de participar 
do 74 º Encontro da aNd – associação Nacional dos detrans, que aconte-
cerá na unidade da federação.

NoMe MatricULa
Walmero Jesus costa 57226865/1

Ely Moraes anselmo 57227280/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria nº 4535/2022-daF/cgp, de 25/10/2022
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 2022/1347104;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E sEis E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ParaUaPEBas – 03/11 a 08/11/2022, 
cUrioNÓPolis – 09/11 a 10/11/2022, Eldorado dos caraJás – 11/11 
a 12/11/2022, Novo rEPartiMENto – 13/11 a 15/11/2022, PacaJá – 
16/11 a 18/11/2022, aNaPÚ – 19/11 a 21/11/2022, altaMira – 22/11 a 
24/11/2022, TUCURUÍ – 25/11 a 29/11/2022, a fim de realizar vistorias 
técnicas para credenciamento, renovação de credenciamento e mudança 
de endereço de cfc’s.

NoMe MatricULa
antonio do carmo Braga filho 57192792/1

Eliene carvalho Moura 80845577/1
raimundo fabio de Paiva 57174397/2

Márcio luiz araújo Bittencourt 57202609/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4536/2022-daF/cgp, de 25/10/2022
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 2022/1354252;
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 municipio de Tailândia no período de 02 à 15/12/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, desenvolver 
ações determinadas pela dto, em especial para acompanhar os trabalhos de 
empresa que fará a pesagem de veículos de carga na balança localizada no 
referido municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

NoMe MatricULa
Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1

inaldo carlos costa araujo 57211166/2

Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1

ricardo Peixoto Mendes 57203600/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4538/2022-daF/cgp, de 25/10/2022
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 2022/1353898;
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 municipio de Acará no período de 01 à 15/12/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo no referido municipio bem como 
desenvolver ações determinadas pela dto.

NoMe MatricULa
Kátia regina oliveira cruz 5799457/1

raimundo da costa cunha 57198617/1

Peter Mendes Pereira 57226369/1

Eduardo valério amaral cavalcante 57198618/1

Mauro clovis Gomes da silva 57227318/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869266
Portaria nº 4383/2022-daF/cgp, de 14/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1282575;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E NovE E MEias (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de tUcUrUÍ – 31/10 a 03/11/2022, Novo 
rEPartiMENto – 04/11 a 08/11/2022, PacaJá – 09/11 a 12/11/2022, 
BraGaNÇa – 13/11 a 18/11/2022, BrEU BraNco – 19/11 a 22/11/2022, 
GoiaNÉsia do Pará – 23/11 a 25/11/2022, tailÂNdia – 26/11 a 
29/11/2022, a fim de supervisiar, organizar e coordenar o Curso de Trânsi-
to para Gestores Municipais promovido pela dto nos referidos municípios.

NoMe MatricULa
adriane sadalla aquino 55588495/1

auricléa dos santos Neco cordeiro 54190357/2
cleudino Pessoa da silva 57200996/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4530/2022-daF/cgp, de 25/10/2022
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 2022/1333453;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de santa Bárbara no período de 24 à 28/11/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito, no referido municipio em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela dto.

NoMe MatricULa
Mauro clovis Gomes da silva 57227318/1

sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190/1

izaura valadares de souza 57211114/2

Gilvan veloso cruz 57213689/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869309

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de aPLicaÇÃo de PeNaLidade
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de trânsi-
to do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformi-
dade com os artigos 261 do código de trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de trânsito – coNtraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via re-
messa postal, Notifica aos coNdUtorEs aBaiXo rElacioNados que 
foi imposta a Penalidade de suspensão do direito de dirigir, pelo período 
respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a obriga-
toriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 
268, ii do ctB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho Nacional de 
trânsito – coNtraN.
vossa senhoria poderá apresentar rEcUrso À Jari – JUNta adMiNistra-
tiva dE rEcUrso até a data limite de 12/12/2022. todavia, caso v. sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dEtraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dEtraN mais próxima. v. sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de sUsPENsÃo do dirEito dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 27/12/2022, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, v. sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a cassaÇÃo do dirEito dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do ctB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, v. sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrso dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.

NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de 
sUsPeNsÃo

adailsoN PErEira Barros 3435892262 2021/1439633 12 meses 
aNaNias coElHo da sa filHo 3757956364 2020/1079999 12 meses 
aNtoNio Maria dE olivEira 1153201370 2022/121051 12 meses 
aNtoNio liNHarEs PErEira 4665207690 2022/165736 12 meses 
aNtoNio GoMEs da silva 5612135777 2021/1304698 12 meses 

Gil clEBEr soUZa da silva 4103773540 2021/1376978 12 meses 
Gil clEBEr soUZa da silva 4103773540 2021/1376933 12 meses 

JosUE carNEiro BarBosa alvEs 6194375072 2022/160722 12 meses 
JosUE carNEiro BarBosa alvEs 6194375072 2022/160711 12 meses 

KEila taiaNa cortEs saNtis 2271393782 2021/1467523 06 meses 
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NoMe do coNdUtor N° da cNH N° do Processo teMPo de 
sUsPeNsÃo

Marcio GlEidE dE olivEira MaNdU 3383723609 2022/164936 12 meses 
Marcio assad crUZ scaff 1220004978 2021/1346262 06 meses 

roBErto carlos MartiNs MoraEs 263687174 2018/382075 12 meses 

rEGiNa coEli silva alEiXo 1174380252 2022/119778 12 meses 

tHiaGo dias dE MElo 4404748373 2022/147293 12 meses 

Belém, 27 de outubro de 2022.
aNdrÉ rivEliNo PaNato
coordENador dE coNtrolE dE PENalidadEs
Portaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 869387

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 294/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 25 de outubro de 2022
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências,
coNsidEraNdo que é dever do órgão público organizar e disciplinar a 
execução orçamentária e financeira de modo que a Administração seja 
eficiente;
coNsidEraNdo as competências atribuídas à diretoria de administração 
de recursos da sEaP/Pa, nos termos do inciso Xvi do art. 10 da lei com-
plementar Estadual nº 8.937, de 2 de dEZEMBro de 2019;
rEsolvE:
art. 1º. atribuir, ao (à) titular do cargo de direção da administração de re-
cursos da sEaP/Pa, o exercício dos atos administrativos abaixo elencados:
1.Emitir cheques;
2.abrir contas de depósito;
•Solicitar saldos e extratos;
1requisitar talonário de cheques;
2autorizar débito em conta relativo às operações;
3retirar cheques devolvidos;
•Endossar, sustar/contra-ordenar, cancelar e/ou baixar cheques;
•Efetuar transferências e pagamentos;
1Efetuar resgate/aplicações financeiras;
2Efetuar saques-conta corrente e ou saques-poupança;
3.cadastrar, alterar, desbloquear senhas;
•Efetuar acordos;
•Consultar depósitos judiciais via internet;
•Assinar boleto câmbio.
art. 2º. a aplicação desta Portaria ou de qualquer outra delegação 
de competência no âmbito da secretaria de Estado de administração 
Penitenciária garantirá a separação, por servidores e órgãos distintos, de 
funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização 
exercida nas atividades administrativas.
art. 3º ficam mantidas, na íntegra, as normas estabelecidas na Portaria nº 
208/2022-GAB/SEAP/PA, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 22 de 
Julho de 2022, Edição nº 35054.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 869259
Portaria Nº 278/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 26 de setembro de 2022
coNsidEraNdo o disposto caput do art. 224 lei Estadual nº 5.810/94 - 
regime Jurídico Único do Pará;
coNsidEraNdo os atos administrativos de instrução e julgamento do Pad 
nº 5653/2020;
rEsolvE:
art. 1º. com fulcro no caput do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994, 
acolher a recomendação dada pela Comissão Processante, ratificada pelo 
corregedor Geral Penitenciário e pela consultoria Jurídica da sEaP/Pa, 
para, conforme determina o inciso ii do art. 197 do rJU, aplicar a pe-
nalidade de suspensão pelo período de noventa dias ao servidor f. s. s 
(5954172), pela prática das infrações ao art. 177, vi c/c art. 183, ii e 
189, do rJU.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 869325

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2713/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa 27 de oUtUBro de 2022.
Nome: clEidsoN Brito dE soUZa, Matrícula nº 57211798/1; cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 01/11/2022 a 30/11/2022 (60) dias.
WaldilsoN coliNs
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869528

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 163/2022 – GaB/seaP/Pa, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.985 do dia 27 de maio de 2022.
Nos inciso i do art. 1º da Portaria nº 163/2022-GaB/sEaP/Pa, onde se 
lê: servidor a. c. l. (5953907), lEia-sE: servidor M. a. c. l. (5953907).
BElÉM – Pa, 27 de outubro de 2022
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 869250
errata da Portaria nº 2699/2022-dGP.seaP, de 25/10/2022, 
Licença Gala do servidor ricardo VaLerio de soUZa JUNior, 
publicada no doe 35166, de 27/10/2022.
onde se lê: Período: 17/10/2022 a 24/10/2022;
Leia-se: Período: 24/09/2022 a 01/10/2022

Protocolo: 869643
ERRATA DE Portaria N°00445/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.096 de 30 de agosto de 2022, Protocolo: 846056
oNde se LÊ:
servidor(es): 6403710 – MaNoEl MEssias liMa BarBoZa- aGENtE PE-
NitENciário; Período: 09/08 a 10/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária 
e meia).
5946463 – fraNcisca JEssica NasciMENto da silva - aGENtE PENi-
tENciário; Período: 09/08 a 10/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária 
e meia).
5825423 – JosE aldEciNo soUsa das cHaGas – Policial PENal; Perí-
odo09/08 a 10/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
5954406 - MElQUisEdEQUE dUartE dE Brito - Policial PENal; Perío-
do09/08 a 10/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
Leia-se:
servidor(es): 6403710 – MaNoEl MEssias liMa BarBoZa- aGENtE PE-
NitENciário; Período: 09/08 a 12/08/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diá-
rias e meia).
5946463 – fraNcisca JEssica NasciMENto da silva - aGENtE PENi-
tENciário; Período: 09/08 a 12/08/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias 
e meia).
5825423 – JosE aldEciNo soUsa das cHaGas – Policial PENal; Perí-
odo: 09/08 a 12/08/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia).
5954406 - MElQUisEdEQUE dUartE dE Brito - Policial PENal; Perío-
do: 09/08 a 12/08/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia).

Protocolo: 869645
ERRATA DE Portaria N°01139/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.140 de 04 de outubro de 2022, Protocolo: 860547
oNde se LÊ:
servidor(es): 5856345 – EdsoN alaN fErNaNdEs sacraMENto – Poli-
cial PENal; Período: 26/09 a 27/09/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária 
e meia).
5950085 – KEYlla daNiEllY PErEira cadEtE - Policial PENal; Perío-
do: 26/09 a 27/09/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
5847982 – siMoNE HErcUlaNo dE Barros – aGENtE PENitENciário; 
Período: 26/09 a 27/09/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia).
Leia-se:
servidor(es): 5856345 – EdsoN alaN fErNaNdEs sacraMENto – Poli-
cial PENal; Período: 26/09 a 28/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias 
e meia).
5950085 – KEYlla daNiEllY PErEira cadEtE - Policial PENal; Perío-
do: 26/09 a 28/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia).
5847982 – siMoNE HErcUlaNo dE Barros – aGENtE PENitENciário; 
Período: 26/09 a 28/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia).

Protocolo: 869647
ERRATA DE Portaria Nº 810/2022, publicada no Diário Oficial Nº 
34.992 de 02 de junho de 2022,
oNde se LÊ:
Período: 04 a 08/4/2022 - diária(s): 4 e ½ (quatro e meia)
Leia-se:
Período: 04 a 14/4/2022 - diária(s): 10 e ½ (dez e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869519
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.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 01450/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM aUdiÊNcia dE iNstrU-
ÇÃo E JUlGaMENto.
5924848; daNilo MElo dos saNtos; Policial PENal; Período: 
18/10/2022 a 18/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: ca-
MEtá; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM aUdiÊNcia dE iNstrU-
ÇÃo E JUlGaMENto.
5954284; Marco aNtoNio loPEs dE MoraEs; Policial PENal; Perío-
do: 18/10/2022 a 18/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: 
caMEtá; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM aUdiÊNcia dE iNstrU-
ÇÃo E JUlGaMENto.
5949775; aNtoNio roBErto olivEira raBElo; Policial PENal; Perío-
do: 18/10/2022 a 18/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: 
caMEtá; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869652
diÁria
Portaria Nº: 01451/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo do triBUNal 
do JÚri.
5957677; laUro faro da crUZ; aGENtE PENitENciário; Período: 
19/10/2022 a 21/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: 
Novo rEPartiMENto; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo do triBUNal 
do JÚri.
5152658; PaUlo cEsar olivEira cUrY; aGENtE PENitENciário; Perío-
do: 19/10/2022 a 21/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: 
Novo rEPartiMENto; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo do triBUNal 
do JÚri.
5954388; sEBastiao silva da costa; Policial PENal; Período: 
19/10/2022 a 21/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: 
Novo rEPartiMENto; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869656
diÁria
Portaria Nº: 01452/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo do triBUNal 
do JÚri.
5827523; PaUlo MorEira liMa; aGENtE PENitENciário; Período: 
25/08/2022 a 25/08/2022 origem: castaNHal; destino: sÃo doMiNGos 
do caPiM; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo do triBUNal 
do JÚri.
5947051; JEffErsoN MarQUEs da silva; Policial PENal; Período: 
25/08/2022 a 25/08/2022 origem: castaNHal; destino: sÃo doMiNGos 
do caPiM; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: Escolta do PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo do triBUNal 
do JÚri.
5952937; rENaN castro MorEira; aGENtE PENitENciário; Período: 
25/08/2022 a 25/08/2022 origem: castaNHal; destino: sÃo doMiNGos 
do caPiM; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869657
diÁria
Portaria Nº: 01455/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: acoMPaNHar o aNdaMENto da oBra da cadEia PÚBlica dE 
toMÉ-aÇU E coNdUZir a vtr.
5952488; liNErcKY aNdrE cEZar soarEs lUstosa; tEcNico EM 
GEstao dE iNfra-EstrUtUra/ENGENHaria ElEtrica; Período: 
18/10/2022 a 19/10/2022 origem: BElÉM; destino: toMÉ-aÇU; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
objetivo: acoMPaNHar o aNdaMENto da oBra da cadEia PÚBlica dE 
toMÉ-aÇU E coNdUZir a vtr.
5955431; HElMo silva dE olivEira; tEcNico EM GEstao dE iNfra
-EstrUtUra/ENGENHaria civil; Período: 18/10/2022 a 19/10/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: toMÉ-aÇU; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: acoMPaNHar o aNdaMENto da oBra da cadEia PÚBlica dE 
toMÉ-aÇU E coNdUZir a vtr.
5952555; NatHalia YasMiN lUZ E silva; tEcNico EM GEstao dE iNfra
-EstrUtUra/arQUitEtUra; Período: 18/10/2022 a 19/10/2022 origem: 
BElÉM; destino: toMÉ-aÇU; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: acoMPaNHar o aNdaMENto da oBra da cadEia PÚBlica dE 
toMÉ-aÇU E coNdUZir a vtr.
57221049; aldriN collYNs PErEs aGE; aGENtE PENitENciário; Pe-
ríodo: 18/10/2022 a 19/10/2022 origem: BElÉM; destino: toMÉ-aÇU; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869660

diÁria
Portaria Nº: 01458/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, coM o PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo 
do triBUNal do JÚri.
5954061; lEa KariNa Mota PErEira; Policial PENal; Período: 
18/10/2022 a 22/10/2022 origem: saNtarÉM; destino: BrEU BraNco; 
diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, coM o PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo 
do triBUNal do JÚri.
5918569; HErcUlEs aGUiar liMa; Policial PENal; Período: 
18/10/2022 a 22/10/2022 origem: saNtarÉM; destino: BrEU BraNco; 
diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, coM o PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo 
do triBUNal do JÚri.
5942787; lUaN BarBosa costa; Policial PENal; Período: 18/10/2022 a 
22/10/2022 origem: saNtarÉM; destino: BrEU BraNco; diária(s): 4 e 
½ (quatro e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, coM o PPl, Para ParticiPar EM sEssÃo 
do triBUNal do JÚri.
5626455; JorGE KENNEdY cHaHiNi cardoso; Motorista; Período: 
18/10/2022 a 22/10/2022 origem: saNtarÉM; destino: BrEU BraNco; 
diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869669
diÁria
Portaria Nº: 01460/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: Escoltar o PPl, Para fiNs dE aPrEsENtaÇÃo EM sEssÃo do 
triBUNal do JÚri.
5949514; ElisaNdro alErsoN BarBosa BraNdao; Policial PE-
Nal; Período: 18/10/2022 a 22/10/2022 origem: saNta iZaBEl do 
Pará; destino: rEdENÇÃo; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
objetivo: Escoltar o PPl, Para fiNs dE aPrEsENtaÇÃo EM sEssÃo do 
triBUNal do JÚri.
5953952; HErMEs PErEira GoMEs; Policial PENal; Período: 
18/10/2022 a 22/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: rE-
dENÇÃo; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
objetivo: Escoltar o PPl, Para fiNs dE aPrEsENtaÇÃo EM sEssÃo do 
triBUNal do JÚri.
5949461; raPHaEl PatricK dUartE sENa dE olivEira; Policial 
PENal; Período: 18/10/2022 a 22/10/2022 origem: saNta iZaBEl do 
Pará; destino: rEdENÇÃo; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869670
diÁria
Portaria Nº: 01456/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: aPUrar os ProcEssos dE N° 6846, 6888, 7005, 7006, 7096, 
7125, 7129, 7135 E 7136/2022.
42811; aNdrE silva dE olivEira; coNsUltor JUridico do Esta-
do; Período: 16/11/2022 a 21/11/2022 origem: BElÉM; destino: Para-
GoMiNas; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: aPUrar os ProcEssos dE N° 6846, 6888, 7005, 7006, 7096, 
7125, 7129, 7135 E 7136/2022.
5933254; JEffErsoN WaNdErsoN PErEira dE sENa; assistENtE dE 
iNforMatica; Período: 16/11/2022 a 21/11/2022 origem: BElÉM; desti-
no: ParaGoMiNas; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869664
diÁria
Portaria Nº: 01461/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: EM cUMPriMENto a dEtErMiNaÇÃo do GaBiNEtE da sEaP, 
foi rEaliZado o dEslocaMENto dE UMa GU do GaP, Para o MUNicÍ-
Pio dE aBaEtEtUBa, Para aPoio oPEracioNal.
5949476; Marcio lUiZ PiNHEiro GoMEs; Policial PENal; Período: 
06/10/2022 a 12/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: EM cUMPriMENto a dEtErMiNaÇÃo do GaBiNEtE da sEaP, 
foi rEaliZado o dEslocaMENto dE UMa GU do GaP, Para o MUNicÍ-
Pio dE aBaEtEtUBa, Para aPoio oPEracioNal.
5891539; JosE cristiaNo fErrEira dE QUEiroZ; Policial PENal; Pe-
ríodo: 06/10/2022 a 12/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; desti-
no: aBaEtEtUBa; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: EM cUMPriMENto a dEtErMiNaÇÃo do GaBiNEtE da sEaP, 
foi rEaliZado o dEslocaMENto dE UMa GU do GaP, Para o MUNicÍ-
Pio dE aBaEtEtUBa, Para aPoio oPEracioNal.
5950177; sidNEY saNtos da coNcEicao; Policial PENal; Período: 
06/10/2022 a 12/10/2022 origem: saNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: EM cUMPriMENto a dEtErMiNaÇÃo do GaBiNEtE da sEaP, 
foi rEaliZado o dEslocaMENto dE UMa GU do GaP, Para o MUNicÍ-
Pio dE aBaEtEtUBa, Para aPoio oPEracioNal.
5954364; tHiaGo WElliNGtoN aroUcHE MartiNs; Policial PE-
Nal; Período: 06/10/2022 a 12/10/2022 origem: saNta iZaBEl do 
Pará; destino: aBaEtEtUBa; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869674
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diÁria
Portaria Nº: 01462/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
5905635; BriaN davissoN assis dE vascoNcElos; Policial PE-
Nal; Período: 23/10/2022 a 25/10/2022 origem: BrEvEs; destino: aBa-
EtEtUBa; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
5905755; JHoNatas GEorGE dos saNtos ricardo; Policial PE-
Nal; Período: 23/10/2022 a 25/10/2022 origem: BrEvEs; destino: aBa-
EtEtUBa; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
5920104; lUciaNo MartiNs liMa; aGENtE PENitENciário; Período: 
23/10/2022 a 25/10/2022 origem: BrEvEs; destino: aBaEtEtUBa; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
5942965; rilsoN da costa QUEiroZ; aGENtE PENitENciário; Perío-
do: 23/10/2022 a 25/10/2022 origem: BrEvEs; destino: aBaEtEtUBa; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: Escoltar os PPls, EM caratEr dE traNsfErÊNcia.
55209527; rodriGo PalHEta fErrEira; aGENtE PENitENciário; Perí-
odo: 23/10/2022 a 25/10/2022 origem: BrEvEs; destino: aBaEtEtUBa; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869679
diÁria
Portaria Nº: 01464/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
5905634; adriaNo JosE E cUNHa tEiXEira; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 16/10/2022 a 17/10/2022 origem: BrEvEs; destino: BE-
lÉM; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
57231085; alaN castro da silva; aGENtE PENitENciário; Período: 
16/10/2022 a 17/10/2022 origem: BrEvEs; destino: BElÉM; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
5950100; carlos alBErto BarBosa cUstodio; Policial PENal; Pe-
ríodo: 16/10/2022 a 17/10/2022 origem: BrEvEs; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
5918065; frEdEricK MacHado farias; Policial PENal; Período: 
16/10/2022 a 17/10/2022 origem: BrEvEs; destino: BElÉM; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
5905755; JHoNatas GEorGE dos saNtos ricardo; Policial PE-
Nal; Período: 16/10/2022 a 17/10/2022 origem: BrEvEs; destino: BE-
lÉM; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
55209481; JosE roBErto BarBosa costa; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 16/10/2022 a 17/10/2022 origem: BrEvEs; destino: BE-
lÉM; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
5904975; PaUlo viloN otoNi MoraEs; Policial PENal; Período: 
16/10/2022 a 17/10/2022 origem: BrEvEs; destino: BElÉM; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
6039455; rafaEl BraBo dE vascoNcElos; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 16/10/2022 a 17/10/2022 origem: BrEvEs; destino: BE-
lÉM; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869683
diÁria
Portaria Nº: 01465/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: ENtrEGa dE colcHÕEs E MáQUiNas dE cortar caBElo Para 
o coMPlEXo PENitENciário dE MaraBá. lEvar MatEriais E EQUiPa-
MENtos EM vitoria do XiNGU.
5949736; aNdrEWs JUNior vitoriaNo MoraEs; Policial PENal; Pe-
ríodo: 19/10/2022 a 24/10/2022 origem: BElÉM; destino: vitÓria do 
XiNGU; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: ENtrEGa dE colcHÕEs E MáQUiNas dE cortar caBElo Para 
o coMPlEXo PENitENciário dE MaraBá. lEvar MatEriais E EQUiPa-
MENtos EM vitoria do XiNGU.
57207468; dJaNE fErrEira da silva; aGENtE PENitENciário; Perío-
do: 19/10/2022 a 24/10/2022 origem: BElÉM; destino: vitÓria do XiN-
GU; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para ENtrEGa dE colcHÕEs E MáQUiNas 
dE cortar caBElo Para o coMPlEXo PENitENciário dE MaraBá. lE-
var MatEriais E EQUiPaMENtos EM vitoria do XiNGU.
54181435; Marcos aNtoNio viEira da cUNHa; Motorista; Período: 
19/10/2022 a 24/10/2022 origem: BElÉM; destino: vitÓria do XiNGU; 
diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869687

diÁria
Portaria Nº: 01467/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: dar sUPortE tÉcNico E ProfissioNal No cUrso dE coM-
PortaMENto dEfENsivo QUE sErá rEaliZado No ctM MaraBá.
5123135; saNtiaGo GoNcalvEs fErNaNdEs JUNior; Policial PE-
Nal; Período: 24/10/2022 a 02/11/2022 origem: BElÉM; destino: Mara-
Bá; diária(s): 9 e ½ (nove e meia);
objetivo: dar sUPortE tÉcNico E ProfissioNal No cUrso dE coM-
PortaMENto dEfENsivo QUE sErá rEaliZado No ctM MaraBá.
5830702; WolBEr aNdErsoN olivEira caMPos; Policial PENal; Pe-
ríodo: 24/10/2022 a 02/11/2022 origem: BElÉM; destino: MaraBá; diá-
ria(s): 9 e ½ (nove e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869688
diÁria
Portaria Nº: 01468/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar o PPl, Para aUdiÊNcia. 
rEtirada dE MatErial do sEtor dE saÚdE da UNidadE.
5949299; Marcos JEaN costa da silva; aGENtE PENitENciário; Pe-
ríodo: 20/09/2022 a 20/09/2022 origem: BraGaNÇa; destino: BElÉM; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: Escoltar o PPl, Para aUdiÊNcia. rEtirada dE MatErial do 
sEtor dE saÚdE da UNidadE.
5949872; laEdsoN MoNtEiro NasciMENto; Policial PENal; Período: 
20/09/2022 a 20/09/2022 origem: BraGaNÇa; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: Escoltar o PPl, Para aUdiÊNcia. rEtirada dE MatErial do 
sEtor dE saÚdE da UNidadE.
54196830; JailtoN BraZ da silva MElo; Policial PENal; Período: 
20/09/2022 a 20/09/2022 origem: BraGaNÇa; destino: BElÉM; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869690
diÁria
Portaria Nº: 01469/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
5953873; adao clEBEr da silva tUNEca; Policial PENal; Período: 
24/09/2022 a 25/09/2022 origem: itaitUBa; destino: JacarEacaNGa; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
5957878; JosE NilsoN dos saNtos aMaral; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 24/09/2022 a 25/09/2022 origem: itaitUBa; destino: Ja-
carEacaNGa; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
6403440; EMErsoN QUEiroZ dos saNtos; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 24/09/2022 a 25/09/2022 origem: itaitUBa; destino: Ja-
carEacaNGa; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: coNdUZir a vtr, Para Escoltar os PPls, EM caratEr dE 
traNsfErÊNcia.
70096712; dYEGo MaNso da silva; aGENtE PENitENciário; Período: 
24/09/2022 a 25/09/2022 origem: itaitUBa; destino: JacarEacaNGa; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869692
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria Nº 1658/2022, publicada no diário 
Oficial Nº 35.014 de 21 de junho de 2022.
ordENador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 869508

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 2702/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 26 de oUtUBro de 2022.
Nome: ciNtia sUElY cErQUEira da foNsEca, Matrícula nº 5952984/1; 
cargo: téc. em Gestão Penitenciária - Enfermagem.
assunto: licença Gala
Período: 22/10/2022 a 29/10/2022
WaldilsoN ENEs coliNs
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869281
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°2698/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor liNcolN laErcio coliNs dE soUZa, matrícula 
funcional n° 55208461/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços 
técnicos Penitenciários de controle de Prontuários (GstP), com lotação no 
centro de recuperação de Mosqueiro (crMo), no período de 01/11/2022 
a 30/11/2022, em substituição ao titular Maria rita saNtiaGo PErEira, 
matrícula funcional n° 57207305/1, que estará em gozo de férias regula-
mentares.
WaldilsoN coliNs
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869282
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Portaria N°2716/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora lais dE alMEida liMa Batista, matrícula fun-
cional n° 55208450/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de serviços técnicos Penitenciários de controle de Prontuários (GstP), na 
lotação da central de Passagem para Presos de Baixa relevância criminal 
de Marabá (cPBBrc), a contar de 01 de outubro de 2022.
WaldilsoN coliNs
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869701
Portaria N°2715/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor MaGNo rodriGUEs PEdrEira laPa, matrícula fun-
cional n° 57229567/2, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
serviços técnicos Penitenciários (GstP), a contar de 01 de setembro de 
2022.
WaldilsoN coliNs
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869696
Portaria N°2717/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor JErffsoN WHallEN PErEira dE araUJo, matrícula 
funcional n° 55208677/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de serviços técnicos Penitenciários de reinserção social (GstP), na lota-
ção da central de Passagem para Presos de Baixa relevância criminal de 
altamira (cPBBrca), a contar de 03 de outubro de 2022.
WaldilsoN coliNs
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869703
Portaria Nº 2714/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 27 de oUtUBro de 2022.
Nome: alEXaNdrE da costa silva, Matrícula nº 5954019/1 cargo: Po-
licial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 20/10/2022 a 08/11/2022. (20) dias
WaldilsoN coliNs
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869542
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 713/22 de 26.10.2022
servidor: Geraldo afonso de vasconcelos cardoso
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 33510-1
Período de Gozo: 03.11.2022 a 02.12.2022, 30 (trinta) dias
triênios: 27.12.2002 a 26.12.2005.

Protocolo: 869614
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 714 de 26 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 455245
servidor: fErNaNdo vilHENa JUNior
Matrícula: 5933317/ 3
cargo: Gerente de operações e serviços Gerais
objeto: designado como fiscal do contrato N° 231/2022-secult celebrado 
entre a secretaria de Estado de cultura e a empresa BElÉM rio sEGU-
raNÇa EirEli EPP, inscrita no cNPJ nº 17.433.496/0001-90, que tem por 
objeto à contratação de empresa especializada segurança desarmada, pas-
sando a atender ao espaço Palacete faciola, com o mesmo objeto inicial 
do contrato, em substituição a servidora Maria do cEU BraGa MartiNs, 
matrícula nº 32280/1, ocupante do cargo de dirEtora dE cUltUra, com 
o prazo determinado de 48h, para entrega do laudo parcial de fiscalização 
do objeto do contrato nº 231/2022-sEcUlt, celebrado na data de 20 de 
julho de 2022, como condição para substituição do fiscal.

Protocolo: 869620
Portaria nº710 de 25 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1244529
servidor: faGNEr MoNtEiro silva
Matrícula: 57196665-1
cargo: técnico em Gestão cultural
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT a ser realizada pelo profissional JOSÉ ELÓI 
iGlEsias coMEsaNHa, no evento “festa filhas da chiquita”, por ocasião 
do círio de Nazaré 2022, no dia 08.10.2022, às 21h, na Praça da república, 
em Belém-Pa. os efeitos desta Portaria retroagem a 08.10.2022.

Protocolo: 869588

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato de cessÃo de Uso de esPaÇo PÚBLico 002/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1253205
oBJEto: o objeto do presente contrato é a cEssÃo dE Uso a tÍtUlo 
oNEroso, do boxe, MEdiNdo 55,2m², destinados à venda de alimentos 
no Parque Urbano Belém-Pa, nesta cidade de Belém, cEP: 66053-240, 
para a exploração comercial de serviços de alimentação, dispondo de ser-
viços fast-food (comida rápida), com produtos oriundos da culinária para-
ense e internacional, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento. É terminantemente proibida outra destinação que não seja a 
prevista nesta cláusula.
valor MENsal: r$2.090,00 (dois mil e noventa reais)
data dE assiNatUra: 27/10/2022
viGÊNcia do coNtrato: 27/10/2022 a 26/04/2023
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; 
da Portaria sEP/Pr º 409, de 27 de novembro de 2014; da Portara sEP/Pr º 
114, de 23 de março de 2016; e demais normas e regulamentos aplicáveis.
sErvidora rEsPoNsávEl: NilsoN sErrÃo dE olivEira - matrícula n.º 
32468/1,
coNtratado: BiGas coMErcio dE aliMENtos ltda - cNPJ nº 
15.745.185/001-30
ENdErEÇo: av. visconde de souza franco, n.°106, Bairro: reduto, BElEM/
Pa, cEP: 66053-000
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira
sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra
MarcElE silva viEira
BiGas coMErcio dE aliMENtos ltda

Protocolo: 869308
coNtrato
coNtrato de cessÃo de Uso de esPaÇo PÚBLico 003/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1256944
oBJEto: o objeto do presente contrato é a cEssÃo dE Uso a tÍtUlo 
oNEroso, do boxe medindo 55,2 m², destinados à venda de alimentos no 
Parque Urbano Belém-Pa, nesta cidade de Belém, cEP: 66053- 240, para 
a exploração comercial de serviços de alimentação, dispondo de serviços 
fast-food (comida rápida), com produtos oriundos da culinária paraense e 
internacional, conforme condições e exigências estabelecidas neste ins-
trumento. É terminantemente proibida outra destinação que não seja a 
prevista nesta cláusula.
valor MENsal: r$2.090,00 (dois mil e noventa reais)
data dE assiNatUra: 27/10/2022
viGÊNcia do coNtrato: 27/10/2022 a 26/04/2023
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; 
da Portaria sEP/Pr º 409, de 27 de novembro de 2014; da Portara sEP/Pr º 
114, de 23 de março de 2016; e demais normas e regulamentos aplicáveis.
sErvidora rEsPoNsávEl: NilsoN sErrÃo dE olivEira - matrícula n.º 
32468/1,
coNtratado: lEÃo coMÉrcio E sErviÇos – ME - cNPJ nº 
11.521.917/0001-58
ENdErEÇo: avenida visconde de souza franco, Bairro: reduto, Belém, 
Pará, cEP: 66.053-000
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira
sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra
adriaNo riBEiro lEÃo
lEÃo coMÉrcio E sErviÇos – ME

Protocolo: 869327
coNtrato N° 260/2022
Processo adMiNistratiVo N° 2022/1042194
oBJEto: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa para a 
realização do serviço de fornecimento de ração para animais, para atender 
ao espaço Porto futuro.  Este termo de contrato vincula-se aos termos da 
Cotação Eletrônica 020/2022, identificada no preâmbulo e à proposta ven-
cedora, independentemente de transcrição. o objeto segue discriminado 
da seguinte maneira:

iteNs esPeciFicaÇÕes UNd QUaNt VaLor UNitario VaLor totaL

01 Milho Quebrado (resíduos 
de milho triturados). Kg 360 r$ 5,21 r$ 1.845,60

02 farelo de trigo Kg 360 r$ 4,57 r$ 1.645,20
total r$ 3.520,80

valor GloBal: r$ 3.520,80 (três mil quinhentos e vinte reais e oitenta 
centavos).
data da assiNatUra: 27/10/2022.
virGÊNcia do coNtrato: 27/10/2022 a 26/10/2023.
oriGEM: cotação Eletrônica 020/2022
orÇaMENto: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MatErial dE coNsU-
Mo PtrEs: 158338 Pi: 412cto8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMática: 13.122.1297-8338.
sErvidor rEsPoNsávEl: EdNo alEX Mafra riBEiro, matrícula n°: º 
5964068/ 1.
coNtratado: v.B araUJo MoNtEiro coMÉrcio-ME, cNPJ n°: 
17.431.302/0001-17.
ENdErEÇo: travEssa a, NÚMEro 18, Bairro da MaraMBaia, cEP 
66623-270, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 869533
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..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1895 - cGP/FcP de 27 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, e o e-mail institucional da coordenadoria de Processos 
técnicos de 26/10/2022.
rEsolvE:
coNcEdEr férias ao servidor abaixo relacionado:

MatricULa NoMe carGo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

57175911/2 cElio NasciMENto 
da silva

assistENtE adMiNis-
trativo

27/04/2021 a 
26/04/2022

05/12/2022 a 
03/01/2023

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 869639

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1896 - cGP/FcP de 27 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 
janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publi-
cados no doE nº 33782 de 16 de janeiro de 2019; e ainda o processo nº 
2019/36193 de 29/01/2019.
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo ainda os termos do Processo: 2022/1376884;
forMaliZar: licença assistência à servidora abaixo:

dias Periodo NoMe MatricULa carGo LaUdo

30 17/08/2021 a 
15/09/2021

rosa Maria dE soU-
sa NasciMENto Maia 54196997/ 2 tEcNico EM GEstao 

cUltUral 95560

dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 869642

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

resUMo da Portaria Nº. 216/2022-FcG de 26.10.2022
fundamento legal: art. 88 da lei nº. 5.810/94 (rJU).
servidora: JEiZa costa fErrEira Barra - if: nº. 57219943/4
cargo: Professora de Música/Musicalização
Período: 17.10.2022 a 14.04.2023- (180) dias
autorização: Processo nº. 2022/1368306
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - superintendente da fcG

Protocolo: 869173

..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 820 de 27 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1382174/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma e meia diária), que se deslo-
cará para o município de salinópolis nos dias 27 e 28 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 821 de 27 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1382216/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma e meia diária), que se deslo-
cará para o município de salinópolis nos dias 27 e 28 de outubro de 2022, 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: WaNdEril do rosário dE soUZa Maia
MatrÍcUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 869721
Portaria nº 815 de 27 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1378306/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de igarapé-Miri no dia 22 de outubro de 2022, para cobertura 
de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoME: carlos Henrique da costa Gaia
MatrÍcUla: 5945943
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação.
Portaria nº 816 de 27 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1378323/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma e meia diária), que se deslo-
cou para o município de igarapé-Miri nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoME: carlos Henrique da costa Gaia
MatrÍcUla: 5945943
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação.
Portaria nº 817 de 27 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1379673/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de salinópolis no dia 27 de outubro de 2022, para cober-
tura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoME: MarcElo aUGUsto sEaBra aMador
MatrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 818 de 27 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1378579/sEcoM.
rEsolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma e meia diária), que se des-
locará para o município de tailândia nos dias 26 e 27 de outubro de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoME: lEoNardo soarEs NUNEs
MatrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
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Portaria nº 819 de 27 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1378477/sEcoM.
rEsolvE:
i- conced er ao servidor relacionado; 1½ (uma e meia diária), que se des-
locará para o município de tailândia nos dias 26 e 27 de outubro de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoME: alEX MaciEl NoGUEira riBEiro
MatrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lÚcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 869714

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria de Férias Nº 263/2022, de 17 de oUtUBro de 
2022, que trata da coNcessÃo de Ferias, dos servidores, publi-
cada em doe 35.155 de 19 de outubro de 2022:
iNclUir:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo de 
GoZo

alEssaNdra do socorro 
calEJa liMa 57191676/1 04/12/2007 04/12/21 a 

03/12/22
12/12/22 a 
10/01/23 

Protocolo: 869634

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.145/2022-GaB/siNd Belém, 26 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os fatos constantes nos autos do Processo nº 
2020/403337 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1551/2022 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de siNdicÂNcia ProcEssUal em desfavor 
do servidor s.J.M.s., matrícula nº 955663-1, pelo cometimento de trans-
gressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, ii, da lei 5.810/1994;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE olivEira, matrícula nº 54182576-2, BrUNo Maia Batista, 
matrícula nº 55588073-2 e cÉlia rEGiNa soUZa da crUZ, matrícula nº 
761303-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 
30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
•Portaria DE ARQ. Nº 1.146/2022-GAB/SIND
Belém,26 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de siNdicÂNcia ProcEssUal instaurada através da 
Portaria nº 04/2019-GaB/siNd, de 03/05/2019, publicada no doE edição 
nº 33.866 de 06/05/2019.

r E s o l v E:
i – arQUivar com fundamento no art. 198, ii e iii, da lei Estadual nº 
5.810/94, a sindicância Processual supracitada, em vista das razões ex-
postas pelo colegiado em questão, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, imputado ao servidor a.r.M., matrícula nº 54182512-2, tendo em 
vista que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita;
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.147/2022-GaB/Pad. 
Belém, 27 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 11/2022, datado em 26 de 
outubro de 2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUBstitUir a servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE olivEira, ma-
trícula nº 54182576-2, pelo servidor BrUNo Maia Batista, matrícu-
la nº 54182576-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 
146/2019-GaB/Pad de 03/07/2019, publicado no doE n° 33.914 de 
08/07/2019, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.148/2022-GaB/Pad. 
Belém, 27 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 10/2022, datado em 26 de 
outubro de 2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUBstitUir a servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE olivEira, ma-
trícula nº 54182576-2, pelo servidor BrUNo Maia Batista, matrícu-
la nº 54182576-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 
148/2019-GaB/Pad de 03/07/2019, publicado no doE n° 33.914 de 
08/07/2019, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
•Portaria DE PRORR. Nº 1.149/2022-GAB/PAD. 
Belém, 27 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar através da Portaria nº 611/2022-GaB/Pad de 25 de maio de 
2022, publicada no doE n° 34.983 de 26 de maio de 2022;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 1.042/2022-cPad, de 26 de 
outubro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
•DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
•Portaria DE PRORR. Nº 1.150/2022-GAB/PAD. 
Belém, 27 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar através da Portaria nº 646/2022-GaB/Pad de 10 de junho 
de 2022, publicada no doE n° 35.009 de 15 de junho de 2022;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 1.043/2022-cPad, de 26 de 
outubro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
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r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
•DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
•Portaria DE PRORR. Nº 1.151/2022-GAB/PADS. 
Belém, 27 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNistrativo 
disciPliNar siMPlificado através da Portaria nº 894/2022-GaB/
Pads de 02 de setembro de 2022, publicada no doE n° 35.106 de 06 de 
setembro de 2022;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPads, de 14 
de outubro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias úteis, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria 
acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
•DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc.
Portaria de redes. Nº 1.152/2022-GaB/Pad.  
Belém, 27 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 1.045/2022-NdE/sEdUc, 
de 26/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da Portaria nº 150/2019-GaB/Pad de 
03/07/2019, publicada no doE n° 33.914 de 08/07/2019, prorrogado 
pela Portaria nº 267/2019-GaB/Pad de 06/11/2019, publicada no doE 
nº 34.030 de 08/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.153/2022-GaB/siNd. 
Belém, 27 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 09/2022 da comissão sindi-
cante, datado em 26/10/2022;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUBstitUir o servidor EdUardo david savElariNHo PaNtoJa, ma-
trícula n° 5901035-1, pela servidora tErEZiNHa do socorro sarMa-
NHo BaNdEira, matrícula nº 303860-1, para atuar na sindicância inves-
tigatória nº 1.018/2022-GaB/siNd de 26/09/2022, publicada no doE n° 
35.130 de 27/09/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1.154/2022-GaB/siNd. 
Belém, 27 de outubro de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 1021/2022 da comissão 
sindicante, datado em 11/10/2022;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.

r E s o l v E:
i – sUBstitUir as servidoras tElMa lÚcia da silva MorEira, matrí-
cula n° 5890577-1 e iZaBEl Barros BraGa, matrícula nº 772135-1, 
pelos servidores alBErtiNa do socorro do carMo silva, matrícu-
la nº 57213238-1 e EdUardo david savElariNHo PaNtoJa, matrícula 
nº 5901035-1, para atuar na sindicância investigatória nº 25/2019-GaB/
siNd de 11/06/2019, publicada no doE n° 33.894 de 12/06/2019, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
1.Portaria de redes. Nº 1.155/2022-GaB/Pads.  
Belém, 27 de junho de 2022.
o oUvidor dEsta sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 1.037/2022-NdE/sEdUc, de 
27/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 921/2022-GaB/Pad de 08/09/2022, 
publicada no doE n° 35.109 de 09/09/2022, prorrogado pela Portaria nº 
1.119/2022, de 21/10/2022, publicada no doE nº 35.164 de 26/10/2022, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E
i – rEdEsiGNar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias úteis, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria 
acima referida,  a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
1.dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc.

Protocolo: 869289
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNca assisteNcia
NoME: daNiEllE dE olivEira MarQUEs
coNcEssao: 18 dias
PEriodo: 13/04/22 a 30/04/22
MatricUla: 57224111/1 carGo: assist adM
lotacao: EE dirEtoria ENsiNo/BElEM
laUdo MEdico: 90188

Protocolo: 869393
ProrroGacao de LiceNca saUde
NoME: Maria EstErNila MartiNs dE soUsa
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 12/05/22 a 07/11/22
MatricUla: 5189519/1 carGo: Escr datil
lotacao: EE rUtH alMEida/BElEM
laUdo MEdico: 89956
NoME: rallid lUZ do aMaral
coNcEssao: 54 dias
PEriodo: 03/05/22 a 25/06/22
MatricUla: 5900007/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE Maria NUNEs/BrEvEs
laUdo MEdico: 90239

Protocolo: 869397
LiceNca saUde
NoME: MarifraN PiMENtEl NoGUEira
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 22/03/22 a 19/06/22
MatricUla: 5497060/2 carGo: Prof
lotacao: EE frEi daNiEl/BElEM
laUdo MEdico: 89966
NoME: MarcYEttE caldas toJal
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 02/05/22 a 30/06/22
MatricUla: 5902037/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: Erc loUrENco filHo/BElEM
laUdo MEdico: 89950
NoME: Maria do socorro MoNtEiro PicaNco
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 16/04/22 a 14/06/22
MatricUla: 57202405/1 carGo: Prof
lotacao: EE laMEira BittENcoUrt/castaNHal
laUdo MEdico: 90069
NoME: Maria raiMUNda vilHENa da costa
coNcEssao: 15 dias
PEriodo: 17/03/22 a 31/03/22
MatricUla: 57211438/1 carGo: assist adM
lotacao: EE N sra Gracas/BElEM
laUdo MEdico: 90200
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NoME: NEli MoraEs da costa MEsQUita
coNcEssao: 91 dias
PEriodo: 29/04/22 a 28/07/22
MatricUla: 51855888/1 carGo: Prof
lotacao: div lEGisl ENQUadraMENto/BElEM
laUdo MEdico: 90133
NoME: NEUZiaNE tavarEs QUadros
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 10/04/22 a 08/06/22
MatricUla: 5906203/1 carGo: Prof
lotacao: EE Prado loPEs/cUrraliNHo
laUdo MEdico: 90091
NoME: NoEMia da costa aNdradE
coNcEssao: 8 dias
PEriodo: 08/04/22 a 15/04/22
MatricUla: 5457424/2 carGo: Prof
lotacao: EE BENto Xv/BElEM
laUdo MEdico: 90199
NoME: NorMa cristiNa soUZa dE alMEida
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 28/04/22 a 26/06/22
MatricUla: 55586130/2 carGo: Prof
lotacao: EE Maria aMaral/castaNHal
laUdo MEdico: 90185
NoME: PEdriNa da foNsEca cavalcaNtE
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 20/04/22 a 19/05/22
MatricUla: 57212757/1 carGo: MErENdEira
lotacao: EE dEUsariNa rodriGUEs/castaNHal
laUdo MEdico: 90176
NoME: rEJaNE Marilia sa dE olivEira
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 01/02/22 a 02/03/22
MatricUla: 57208584/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: 2ª UrE/caMEta
laUdo MEdico: 90092
NoME: ricardo doUGlas dE MElo MaraNHao
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 06/04/22 a 04/06/22
MatricUla: 249980/3 carGo: Prof
lotacao: EE NElsoN rEBElo/MaraPaNiM
laUdo MEdico: 90180

Protocolo: 869395

.

.

errata
.

errata da Portaria de redesiGNaÇÃo nº 795/2022-GaB/Pad, de 
16/08/2022, publicada no doe edição nº 35.080  de 18/08/2022.
oNde se LÊ:
Portaria dE rEdEs. Nº 795/2022-GaB/Pad.  Belém, 16 de agosto  de 2022.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
lEia-sE:
Portaria dE rEdEs. Nº 795/2022-GaB/Pads.  Belém, 16 de agosto  de 2022
r E s o l v E
i – rEdEsiGNar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias úteis, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria 
acima referida,  a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;

Protocolo: 869292

.

.

coNtrato
.

contrato: 280/2022
objeto do contrato: locação do imóvel situado na rua Nova i, nº 228, 
cEP: 66033-570, condor, Belém/Pa, para funcionamento da EEEf Marluce 
Pacheco, da secretaria de Estado de Educação/sEdUc.
dispensa de licitação: 050/2022 – Nlic/sEdUc.
valor do aluguel Mensal de r$ 21.000,00 (vinte um mil reais), perfazendo 
o valor total de r$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).
dotação orçamentária:
fonte: 0104 - Produto: 2227 - ação: 231789 - funcional Programática: 
16101.12.361.1509 - Projeto/atividade: 8904 - Natureza da despesa: 
339036.
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locadora: Maria de Nazaré Pereira Bogea ferreira, cPf: 184.819.732-20, 
residente e domiciliada na rodovia augusto Montenegro, nº 6955, condo-
mínio cidade Jardim ii, Qd 8, cEP: 66.823-010, tapanã, Belém/Pa.
data de assinatura: 27/10/2022
vigência: 27/10/2022 a 27/10/2023
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/ secretária de Estado de Educação

Protocolo: 869727

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
contrato: 099/2019
objeto do contrato: contratação de Pessoa Jurídica especializada na pres-
tação de serviços de locação de veículos operacionais.
objeto do aditivo: alterar o preâmbulo do contrato original, quanto a mu-
dança da razão social da contratada, passando a constar como localiZa 
vEÍcUlos EsPEciais s.a.
ata de registro de Preços nº 001/2018-sEGUP/Mt
Partes:
contratante: 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.
contratada: localiZa vEÍcUlos EsPEciais s.a., com cNPJ Nº 
02.491.558/0001-42, com sede na av. deputado rubens Granja, nº 121, 
térreo, cEP: 04.298-000, sacoma, são Paulo/sP.
data de assinatura: 27/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga/ secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 869744
termo aditivo: 8
contrato: 017/2014
objeto do contrato: locação de imóvel urbano para funcionamento da EEEf 
são Jerônimo em Belém/Pa, da secretaria de Estado de Educação/sEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula sétima - do Prazo da vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação nº 018/2014 - Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/N, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locadora: Margarete carvalho, portadora do cPf: 593.672.532-49, resi-
dente e domiciliada na rua Presidente costa e silva, nº 02, entre rua 
Haroldo veloso e Pass amoras, cEP: 66.825-080, tapanã, Belém/Pa.
data de assinatura: 27/10/2022
vigência: 20/11/2022 a 19/11/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 869335
termo aditivo: 16
contrato: 022/2010
objeto do contrato: locação de imóvel para o funcionamento da EEEfErc. 
são francisco de assis, tapanã/Belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula segunda – do Prazo locatício, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 025/2010-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 - Produto: 2227 – ação: 231789 - funcional Programática: 
16101.12.361.1509 – Projeto atividade: 8904 – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação/cNPJ 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locadora: Maria José simões, inscrita no cPf: 010.999.062-53, residente e domi-
ciliada na av. almirante tamandaré, 5ª rua do tapanã, 2084, tapanã, Belém/Pa
data de assinatura: 27/10/2022
vigência: 10/12/2022 a 09/12/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 869337
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 098/2021.
vigência: 03/08/2022 a 30/01/2023.
contratante: secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: cointer construtora incorporadora e terraplanagem ltda. 
cNPJ Nº 27.471.701/0001-65
objeto do termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 22 de setembro de 2022.
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 869403
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55454/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias, visando apurar denúncias constantes 
nos autos das sindicancias investigatórias - siNds, para o Município de de 
saNtarÉM, no período de 07/11 à 11/11/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
saNtarEM / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alBErtiNa do socorro do carMo silva
MatrÍcUla: 57213238
cPf: 30571880282
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Marco aNtoNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 869723
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Portaria de diarias No. 55455/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias, visando apurar denúncias constantes 
nos autos das sindicancias investigatórias - siNds, para o Município de de 
saNtarÉM, no período de 07/11 à 11/11/2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
saNtarEM / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: tErEZiNHa do socorro sarMaNHo BaNdEira
MatrÍcUla: 303860
cPf: 17291976200
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Marco aNtoNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 869724

Portaria de diarias No. 55445/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e suprimento de fundos. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
MaracaNa / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria HElENa BarBosa MoraEs 
MatrÍcUla: 57214266
cPf: 04174348200
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869277
Portaria de diarias No. 55438/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico das 
UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico e financeiro 
aos conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo-os tecnicamente, bem 
como, adotar mecanismos de análise prévia das prestações de contas e encaminha-
mento da documentação à seduc sede, dos recursos oriundos do fNdE, bem como, 
recursos estaduais do fundo rotativo e suprimento de fundos. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: rosaNa soUsa da silva 
MatrÍcUla: 6400035
cPf: 26832054220
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist.ii a / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869252
Portaria de diarias No. 55439/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico das 
UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico e financeiro 
aos conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo-os tecnicamente, bem 
como, adotar mecanismos de análise prévia das prestações de contas e encaminha-
mento da documentação à seduc sede, dos recursos oriundos do fNdE, bem como, 
recursos estaduais do fundo rotativo e suprimento de fundos. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria HElENa BarBosa MoraEs 
MatrÍcUla: 57214266
cPf: 04174348200
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869256

Portaria de diarias No. 55437/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e suprimento de fundos. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: JEHU riBEiro da silvEira NEto 
MatrÍcUla: 54187014
cPf: 63592649272
carGo/fUNÇÃo:
GErENtE / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869248

Portaria de diarias No. 55443/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e suprimento de fundos. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 21/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 25/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosaNa soUsa da silva 
MatrÍcUla: 6400035
cPf: 26832054220
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist.ii a / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869257

Portaria de diarias No. 55446/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e suprimento de fundos. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
MaracaNa / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEHU riBEiro da silvEira NEto 
MatrÍcUla: 54187014
cPf: 63592649272
carGo/fUNÇÃo:
GErENtE / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869267
Portaria de diarias No. 55444/2022
oBJEtivo: solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e suprimento de fundos. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 28/11/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 4
MaracaNa / BElEM / 02/12/2022 - 02/12/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosaNa soUsa da silva 
MatrÍcUla: 6400035
cPf: 26832054220
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist.ii a / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869264
Portaria de diarias No. 55424/2022
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: MaNoEl fraNcisco dE arGolo corrEa 
MatrÍcUla: 57210752
cPf: 23556420287
carGo/fUNÇÃo: vicE-dir.dE UNid.Escolar / dirEcao
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869223
Portaria de diarias No. 55449/2022
oBJEtivo: coNdUZir a visita adMiNistrativa Para lEvaNtaMENto 
dE lotaÇÃo No MUNiciPio dE ParaGoMiNas. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNas / 03/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNas / BElEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo NatividadE PErEira dE olivEira 
MatrÍcUla: 57235183
cPf: 21808406249
carGo/fUNÇÃo:
assEssor tEcNico PEdaGoGico iii / assEssoraMENto
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs cPf: 
10429549253

Protocolo: 869204
Portaria de diarias No. 55447/2022
oBJEtivo: coNdUZir a visita Para avaliaÇÃo iNtElEctUais, EMo-
cioNais E sociais do sErvidor david WENdEr da silva coUto 
lotado Na Escola dEoclEciaNo alvEs MorEira 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
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NoME: tHiaGo BarBosa PiNHEiro 
MatrÍcUla: 57217208
cPf: 75969882291
carGo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs cPf: 
10429549253

Protocolo: 869201
Portaria de diarias No. 55448/2022
oBJEtivo: coNsidEraNdo a visita adMiNistrativa Para lEvaNta-
MENto dE lotaÇÃo No MUNiciPio dE ParaGoMiNas. 
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNas / 03/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNas / BElEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErsoN Joao da silva dias 
MatrÍcUla: 54196677
cPf: 48656143204
carGo/fUNÇÃo:
assEssor tEcNico da dirEtoria do iNtErio / assEssoraMENto
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs cPf: 
10429549253

Protocolo: 869202
Portaria de diarias No. 55456/2022
oBJEtivo: fiscalização de obra de conclusão da escola nova com 12 salas 
de aula, localizada no Município de Parauapebas, bem como fiscalização do 
convênio de obras 021/2021 cujo objeto é a reforma da EE irmã laura e 
EE João Nelson dos Prazeres Henrique, localizadas no Município de canaã 
dos carajás.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBas / 07/11/2022 - 07/11/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBas / caNaa dos caraJas / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº di-
árias: 4
caNaa dos caraJas / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUEs alBUQUErQUE
MatrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ NivEl sUPErior
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 869673
Portaria de diarias No. 55457/2022
oBJEtivo: fiscalização de obra de conclusão da escola nova com 12 salas 
de aula, localizada no Município de Parauapebas, bem como fiscalização do 
convênio de obras 021/2021 cujo objeto é a reforma da EE irmã laura e 
EE João Nelson dos Prazeres Henrique, localizadas no Município de canaã 
dos carajás.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBas / 07/11/2022 - 07/11/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBas / caNaa dos caraJas / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
caNaa dos caraJas / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErsoN riBEiro dE liMa
MatrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ NivEl sUPErior
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 869676
Portaria de diarias No. 55459/2022
oBJEtivo: rEaliZar ENtrEGa dE BaNda MUsical (faNfarra) Na 
EEEM Profa. dEUsaliNa da cUNHa E soUZa carNEiro.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / acara / 03/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 1
acara / BElEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rUi tUPiNaMBas loBato favacHo
MatrÍcUla: 6012736
cPf: 10549307249
carGo/fUNÇÃo:
EscrEv.datiloGrafo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 869678
Portaria de diarias No. 55460/2022
oBJEtivo: coNdUZir sErvidor Para rEaliZar ENtrEGa dE BaNda 
MUsical (faNfarra) Na EEEM Profa. dEUsaliNa da cUNHa E soUZa 
carNEiro.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / acara / 03/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 1
acara / BElEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JUlio lEssa PENa
MatrÍcUla: 377783
cPf: 02886170291
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 869681
Portaria de diarias No. 55461/2022
oBJEtivo: rEaliZar toMBaMENto do ProGraMa diNHEiro dirEto Na 
Escola (PddE) Na EE GEtÚlio varGas, EE Profa. Nair NaZarÉ, ENtrE-
Ga dE coMPUtadorEs Por Esta sEdUc Eo rEcEBiMENto dos rEfEri-
dos MatEriais E atUaliZaÇÃo dE sNHa do GEstor via sisPat/WEB.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
altaMira / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5

NoME: MarcElo da silva MENdEs
MatrÍcUla: 5890593
cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 869682
Portaria de diarias No. 55463/2022
oBJEtivo: rEaliZar fiscaliZaÇÃo da ENtrEGa E da iNstalaÇÃo dE 
loUsas dE vidros, toMBaMENtos dEstEs MatEriais E fiscaliZa-
ÇÃo da ENtrEGa do aditivo dE ar coNdicioNado, EEEfM dorotHY 
staNGE, avaliaÇÃo da iNfraEstrUtUra das loUsas dE vidro E ar 
coNdicioNado, EEEM GasPar viaNa E EEEM EdUardo aNGEliM.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / JacUNda / 07/11/2022 - 08/11/2022 Nº diárias: 1
JacUNda / MaraBa / 08/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / ParaUaPEBas / 09/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBas / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNtoNio JosE dE soUZa rodriGUEs
MatrÍcUla: 57212349
cPf: 60843721200
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 869686
Portaria de diarias No. 55462/2022
oBJEtivo: rEaliZar fiscaliZaÇÃo da ENtrEGa E da iNstalaÇÃo dE 
loUsas dE vidros, toMBaMENtos dEstEs MatEriais E fiscaliZa-
ÇÃo da ENtrEGa do aditivo dE ar coNdicioNado, EEEfM dorotHY 
staNGE, avaliaÇÃo da iNfraEstrUtUra das loUsas dE vidro E ar 
coNdicioNado, EEEM GasPar viaNa E EEEM EdUardo aNGEliM.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / JacUNda / 07/11/2022 - 08/11/2022 Nº diárias: 1
JacUNda / MaraBa / 08/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / ParaUaPEBas / 09/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBas / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio rosa MoraEs
MatrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 869684

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
Pelo presente edital, fica a servidora IARA APARECIDA DOS SANTOS, ma-
tricula nº 282553/1, lotada na Secretaria de Estado de Educação, notifi-
cada da sua aBsolviÇÃo da pratica das condutas objeto de apuração do 
Processo administrativo disciplinar 2022/1334873-Pad-586/2016.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 869689

.

.

oUtras MatÉrias
.

GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.: 9360/2022 de 27/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/893011
Conceder, a contar de 20/06/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60% (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento base 
do cargo, ao servidor MarcElo dE carvalHo BorGEs, matrícula Nº 
54189983/3, assist administrativo, lotado na divisão de registro e Movi-
mentação de Pessoal/Belém.
Portaria Nº.: 9359/2022 de 27/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1332490
Conceder, a contar de 17/10/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60% (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento base do 
cargo, ao servidor cElso valENtE dE aZEvEdo, matrícula Nº 5890944/1, 
Motorista, lotado na divisão de transporte/Belém.
Portaria Nº.: 9358/2022 de 27/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1199125
Conceder, a contar de 16/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60% (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento base 
do cargo, ao servidor GUido soUZa tEiXEira, matrícula Nº 57193412/2, 
assist administrativo, lotado na EE rui Paranatinga Barata/Belém.
reVoGar
Portaria n.º:9361/2022 de 27/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1379038
revogar, a contar de 01/10/2022, a Portaria col. nº 00083/2019 de 
18/02/2019, que concedeu Gratificação de Tempo Integral, no percentual 
60% (sessenta porcento), em relação ao servidor alcYMar PiNto dos 
saNtos, matricula nº 57224165/1, assistente administrativo, lotado na 
EE Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça.
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LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.9272/2022 de 24/10/2022
Nome:valMira dE carvalHo rodriGUEs
Matrícula:5655480/1cargo:Professor
lotação:EE Prof olinda veras alves/curuça
Período:01/11/22 a 30/12/22 – 31/12/22 a 28/02/23
triênios:22/04/94 a 21/04/97 – 22/04/97 a 21/04/00
Portaria nº.9273/2022 de 24/10/2022
Nome:iZaElMa MaMEdE QUEiroZ
Matrícula:5316693/3cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE são Jose/obidos
Período:01/11/22 a 30/12/22
triênios:01/12/16 a 30/11/19
Portaria nº.8670/2022 de 24/10/2022
Nome:Maria do socorro silva da silva
Matrícula:405329/1cargo:ag. administrativo
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:0/12/22 a 30/12/22 – 31/12/22 a 29/01/23
Periodo aquisitivo:14/03/07 a 13/03/10 – 14/03/10 a 13/03/13
Portaria nº.9230/2022 de 21/10/2022
Nome:aldENor da silva liMa
Matrícula:396133/1cargo:ag. de Portaria
lotação:EE Brig fontenelle/Belém
Período:01/11/22 a 30/12/22
triênios:19/08/15 a 18/08/18
Portaria nº.9231/2022 de 21/10/2022
Nome:ciNtia Patricia da silva MatNi
Matrícula:54192075/2cargo:Professor
lotação:EEEf candido Horacio Evelin/ananindeua
Período:01/11/22 a 30/12/22 – 31/12/22 a 28/02/23
triênios:09/09/10 a 08/09/13 – 09/09/13 a 08/09/16
Portaria nº.9201/2022 de 20/10/2022
Nome:Marcia BaEta dE MoUra
Matrícula:5366801/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:Erc lourenço filho/Belém
Período:01/11/22 a 30/12/22
triênios:23/08/96 a 22/08/99
Portaria nº.9304/2022 de 25/10/2022
Nome:dEBora do NasciMENto silva
Matrícula:57210839/1cargo:servente
lotação:EE francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Período:01/08/22 a 29/09/22
triênios:29/12/11 a 28/12/14
Portaria nº.8979/2022 de 13/10/2022
Nome:dEBora cristiNa PiMENtEl dE aMoriM
Matrícula:57213713/1cargo:assis.administ.
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:17/10/22 a 15/11/22
triênios:02/09/16 a 01/09/19
Portaria nº.8671/2022 de 25/10/2022
Nome:ElEN adriaNa dos rEis saNtos
Matrícula:57209739/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:9 UrE/Maracana
Período:15/08/22 a 13/10/22
Periodo aquisitivo:30/08/17 a 03/04/22
Portaria nº.9305/2022 de 26/10/2022
Nome:Nadia cUNHa crUZ
Matrícula:55587026/2cargo:Professor
lotação:EE ana Pontes francez/tucurui
Período:01/11/22 a 30/11/22
triênios:02/06/15 a 01/06/18
Portaria nº.9336/2022 de 26/10/2022
Nome:laiaNNY dE fatiMa siMoEs da silva
Matrícula:57209284/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Bruno de Menezes/Mosqueiro
Período:01/11/22 a 30/12/22
triênios:20/11/08 a 19/11/11
Portaria nº.9246/2022 de 24/10/2022
Nome:Nadia Maria sENa da silva
Matrícula:388556/2cargo:Professor
lotação:EE virginia alves da cunha/Belém
Período:16/10/2022 a 14/12/2022
triênios:30/04/2011 a 29/04/2014
Portaria nº.9247/2022 de 24/10/2022
Nome: aBElcio NaZarENo saNtos riBEiro
Matrícula:54194442/1cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:25/09/2022 a 23/11/2022 – 24/11/2022 a 22/01/2023
triênios:16/11/2011 a 15/11/2014 – 16/11/2014 a 15/11/2017
Portaria nº.9205/2022 de 20/10/2022
Nome:lEila JEaNNE vEiGa PiNHEiro
Matrícula:5712297/2cargo:Professor
lotação:EEEM severo alves/Breu Branco
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:09/02/2009 a 08/02/2012
Portaria nº.9307/2022 de 26/10/2022
Nome:raQUEl da silva MiraNda
Matrícula:5896434/1cargo:servente
lotação:EE castilhos frança/vigia
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
triênios:21/11/2011 a 20/11/2014

Portaria nº.9306/2022 de 26/10/2022
Nome:HEldEr corEcHa da silva
Matrícula:57176214/3cargo:ass. administrativo
lotação:EE visconde de souza franco/Belém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:18/06/2015 a 17/06/2018
Portaria nº.9340/2022 de 26/10/2022
Nome:silvaNia do socorro saldaNHa E soUsa
Matrícula:5753945/2cargo:Professor
lotação:EE. Profª florentina damasceno sede/stª luzia do Pará
Período:03/11/2022 a 01/01/2023 – 02/01/2023 a 02/03/2023
triênios:26/11/2009 a 25/11/2012 – 26/11/2012 a 25/11/2015
Portaria nº.9352/2022 de 27/10/2022
Nome: GlEYsoN MartiNs BarBosa
Matrícula:5891981/1cargo:vigia
lotação:EEEfM do campo Profª Benedita lima araújo/abaetetuba
Período:15/10/2022 a 13/12/2022 – 14/12/2022 a 11/02/2023
triênios:13/07/2011 a 12/07/2014 – 13/07/2014 a 12/07/2017
Portaria nº.9293/2022 de 25/10/2022
Nome:afoNso Nivaldo daMascENo fErrEira
Matrícula:6388914/2cargo:Professor
lotação:EE José verissimo/Belém
Período:02/08/2022 a 30/09/2022 – 01/10/2022 a 29/11/2022
triênios:03/12/2002 a 02/12/2005 – 03/12/2005 a 02/12/2008
Portaria nº.9289/2022 de 25/10/2022
Nome:aNa Maria MartiNs PErEira
Matrícula:443301/1cargo:ass. administrativo
lotação:depto de inspeção e documentação Escolar/Belém
Período:03/11/2022 a 01/01/2023
triênios:01/07/1995 a 30/06/1998
Portaria nº.9290/2022 de 25/10/2022
Nome:EdGar MaUricE dias dos saNtos
Matrícula:5902321/1cargo:tec. em Gestão Publica
lotação:divisão de Prestação de contas/Belém
Período:03/11/2022 a 02/12/2022
triênios:12/09/2012 a 11/09/2015
Portaria nº.9291/2022 de 25/10/2022
Nome: fraNcEJaNE fErrEira da costa
Matrícula:57233951/1cargo:ass. administrativo
lotação: EE Xv de Novembro/icoaraci
Período:03/11/2022 a 01/01/2023
triênios:17/112013 a 16/11/2016
Portaria nº.9292/2022 de 25/10/2022
Nome:flavia NaZarEtH soarEs PiNHEiro MacEdo
Matrícula:57216114/1cargo:Professor
lotação:EEEf associação cristã do Bengui/icoaraci
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:09/04/2012 a 08/04/2015
Portaria nº.9338/2022 de 26/10/2022
Nome:Maria do carMo da silva saNtiaGo
Matrícula:716073/3cargo:Professor
lotação:EE Marechal cordeiro de farias/Belém
Período:01/10/2022 a 29/11/2022
triênios:22/04/2015 a 21/04/2018
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:9322/2022 de 26/10/2022
conceder licença Maternidade a raiMUNda EliaNE saraiva, matricula 
nº 57210430/1, Merendeira, lotada na EE.dr. angelo cesarino sede vinc/
igarape-acu, no período de 02/05/2022 a 28/10/2022
Portaria nº.:9342/2022 de 26/10/2022
conceder licença Maternidade, a faBiaNa da silva olivEira tEMBE, 
matricula nº 5962617/1 , Merendeira, lotada no Anexo Rufino Romão Tem-
be/santa luzia do Pará, no período de 06/07/2022 a 01/01/2023.
Portaria nº.:9341/2022 de 26/10/2022
conceder licença Maternidade a KilZa JaMillY da silva alBUQUErQUE, 
matricula nº5899050/2 , Professor, lotada na EE Profª ana teles/Benevi-
des, no período de 10/09/2022 a 08/03/2023.
Portaria nº.:9355/2022 de 27/10/2022
conceder licença Maternidade, a cElENE dE JEsUs frEitas dE sENa,ma-
tricula nº 5937077/1, Professor, lotada na EE Eduardo angelim (anexo 
viii)/Parauapebas, no período de 06/09/2022 a 04/03/2023.
Portaria nº.:9357/2022 de 27/10/2022
conceder licença Maternidade,a PaUla soarEs rodriGUEs matricula nº 
5957418/2, Professor, lotada na EE Prof acy de Jesus Barros Pereira/Be-
lém, no período de 01/09/2022 a 27/02/2023.
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:9321/2022 de 26/10/2022
conceder licença casamento, a NivalcYr dE JEsUs PErEira da silva, 
matricula nº ,5303540/2 Professor, lotada na EE. santa luzia/Belém, no 
período de 10/05/2022 a 17/05/2022
Portaria nº.:9343/2022 de 26/10/2022
conceder licença casamento, a daNdara MoNtElo aUad matricula nº 
57214498/1, assistente administrativo, lotada na EE luiz Paulino Martires/
Bragança, no período de 16/09/2022 a 23/09/2022.
LiceNÇa LUto
Portaria nº.:9319/2022 de 26/10/2022
conceder licença luto a liliaN lEsliE dE soUZa liMa, matricula nº 
5619971/1, Professor, lotada na EE. tiradentes/Belém, no período de 
25/04/2022 a 02/05/2022.
Portaria nº.:9320/2022 de 26/10/2022
conceder licença luto a Maria HElENa BaZilio rodriGUEs, matricula 
nº 5098556/1, Epec. em Educação, lotada na EEEfM; 28 de Janeiro/casta-
nhal, no período de 21/05/2022 a 28/05/2022.
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Portaria nº.:9318/2022 de 26/10/2022
conceder licença luto a roMildo cUNHa da costa, matricula nº 
6306907/1, vigia, lotado na EE. Maria alice Geolas M. carvalho sede/Qua-
tipuru, no período de 27/04/2022 a 04/05/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:9190/2022 de 20/10/2022
conceder licença Paternidade, a claYtoN alaN PiNHEiro dE olivEira, 
Matricula Nº 57210766/1, vigia, lotado na EEEf Joao Paulo ii/Bragança, no 
período de 06/05/2022 a 25/05/2022.
aProvaÇÃo Escala dE fErias
Portaria nº.:8678/2022 de 27/10/2022
autorizar o afastamento no periodo de 01/12/2022 a 29/12/2022, referente 
ao exercicio de 2018, o servidor aNdErsoN Joao da silva dias, matricula 
nº 54196677/2, assistente administrativo, lotado na divisão de lotação, 
nesta secretaria, para Gozo de (29) dias de férias residuais interrompidas 
pela Portaria nº 006490/2021-saGEP, de 20/07/2021, publicada no diario 
Oficial do Estado de 21/07/2021.
Portaria nº.:615/2022 de 21/10/2022
Nome: rosi Mara PErEira colarEs
Matrícula:57211150/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE antonio Belo de carvalho/santarem
Portaria nº.:616/2022 de 21/10/2022
Nome: raQUEl JaNtsEN tEstoN
Matrícula:57208276/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Jose de alencar/santarem
Portaria nº.:1061/2022 de 24/10/2022
Nome: PHaBlYcio farias cardoso
Matrícula:5951346/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimunda sena da silva/curuça
Portaria nº.:57/2022 de 24/10/2022
Nome: aNdrEssa cristHiNY silva dos saNtos
Matrícula:5951594/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof Geraldo angelo Pereira/tucuma
Portaria nº.:213/2022 de 24/10/2022
Nome: aNtoNia MarlENE MEirElEs caMPos
Matrícula:5896685/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dep raimundo ribeiro de souza/tucurui
Portaria nº.:206/2022 de 24/10/2022
Nome: rosaNa da coNcEiÇÃo da silva
Matrícula:5928779/2 Período:17/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Papa Paulo vi (anexo iii)Novo repartimento
Portaria nº.:082/2022 de 26/10/2022
Nome: Joao do carMo viaNa
Matrícula:57212705/1 Período:05/12/22 à 03/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Maranata/itaituba
Portaria nº.:120/2022 de 26/10/2022
Nome: valdElicE do NasciMENto da silva
Matrícula:57211053/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Maria das Graças Escócio cerqueira/itaituba
Portaria nº.:9356/2022 de 27/10/2022
Nome: valdiNEia saNtos caBral da silva
Matrícula:5713986/3 Período:28/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:9308/2022 de 26/10/2022
Nome:sHEila cUNHa PoMPEU rosa
Matrícula: 57209035/1Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EE Neudalino vianna da silveira/ananindeua
Portaria nº.:9309/2022 de 26/10/2022
Nome: fraNcEsca daNiEllY da silva cardoso
Matrícula:54184679/2 Período:14/11/22 à 13/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Julia Seffer/Ananindeua
Portaria nº.:9310/2022 de 26/10/2022
Nome:Maria aUXiliadora dE soUZa BoUtH
Matrícula:5881510/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e silva/Belém
Portaria nº.:9316/2022 de 26/10/2022
Nome:laiZE dE fatiMa Barata cardoso
Matrícula:5883881/2 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc antonio Bezerra falcão/ananindeua
Portaria nº.:9317/2022 de 26/10/2022
Nome: JosÉ carlos dE lira olivEira
Matrícula:471895/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Profº orlando Bitar/Belém
Portaria nº.:223/2022 de 21/10/2022
Nome:lUiZ carlos sUK
Matrícula:57208798/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Brasil Novo/Brasil Novo
Portaria nº.:224/2022 de 21/10/2022
Nome:MariNalva fErrEira dos saNtos
Matrícula:57208407/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Brasil Novo/Brasil Novo
Portaria nº.:225/2022 de 21/10/2022
Nome: valdEMilda silva dos saNtos soUZa
Matrícula:57214483/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Brasil Novo/Brasil Novo
Portaria nº.:226/2022 de 21/10/2022
Nome:lUcilENE rodriGUEs silva fraNca
Matrícula:5896574/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria nº.:9335/2022 de 26/10/2022
Nome:EstEr riBEiro dias
Matrícula:778710/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof deusarina Nascimento de sousa/Benevides

Portaria nº.:9327/2022 de 26/10/2022
Nome:JoÃo vitor saNtiaGo da silva
Matrícula:57214424/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof José Edmundo Queiroz/Marituba
Portaria nº.:9328/2022 de 26/10/2022
Nome:cosMo lUis alvEs dE castro
Matrícula:6027229/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof José Edmundo Queiroz/Marituba
Portaria nº.:9330/2022 de 26/10/2022
Nome:GEorGiNa sarMaNHo siQUEira
Matrícula:301973/1 Período:16/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:9334/2022 de 26/10/2022
Nome:BrUNo Maia Batista
Matrícula:55588073/2 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:9331/2022 de 26/10/2022
Nome: ocival PEdro roMEiro dE aGUiar
Matrícula: 758027/1Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria nº.:9326/2022 de 26/10/2022
Nome:Marco aNtÔNio caMPos da coNcEiÇÃo
Matrícula:57232093/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de transporte/Belém
Portaria nº.:9329/2022 de 26/10/2022
Nome:fraNZ GErNot QUirXtNEr JUNior
Matrícula:5952244/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de suporte administrativo/Belém
Portaria nº.:9332/2022 de 26/10/2022
Nome:Marcia MaNEscHY Horta BarrEira
Matrícula:5948484/1 Período:19/12/22 à 02/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:9333/2022 de 26/10/2022
Nome: lEila dE liMa MaGalHÃEs
Matrícula:57209011/1 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2020
Unidade:departamento Educacional de atividades físicas/Belém
Portaria nº.:9353/2022 de 27/10/2022
Nome: fErNaNda costa cavalcaNtE
Matrícula:54191388/2 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Jardim sideral/Belém
Portaria nº.:9354/2022 de 27/10/2022
Nome: MarGarida BENicio dE soUZa
Matrícula:6013392/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf cruzeiro do sul/icoaraci
Portaria nº.:9346/2022 de 27/10/2022
Nome: sYlvia KaYsE da PiEdadE dE aNdradE
Matrícula:57214008/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:departamento de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.:9362/2022 de 27/10/2022
Nome: raUl victor raiol vicENtE
Matrícula:5948638/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de transporte/Belém
retiFicar
Portaria nº.:9274/2022 de 25/10/2022
Retificar na Portaria nº 009587/1994 de 05/08/1994 , que concedeu 60 
dias de licença Especial, o triênio de 11/03/1985 a 10/03/1988 para 
11/03/1988 a 10/03/1991 ,no Período de 22/08/1994 a 20/10/1994, a 
servidora Maria aNGElica aMoriM da silva, matricula 454826/1 , 
Professor, lotada na Seção de Cadastro da Capital /Belém, para fins de 
regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria nº.: 9344/2022 de 26/102022
tornar sem efeito a Portaria nº 001450/2021 de 05/05/2021, que 
concedeu 30 dias de férias, no período de 02/07/2021 a 31/07/2021, ao 
servidor JoÃo ParaENsE PiNHEiro, matricula nº 598798/1, assistente 
administrativo, lotado EE Prof leonidas Monte/abaetetuba referente ao 
exercício de 2021.
Portaria nº.:9345 /2022 de 26/10/2022
tornar sem efeito a Portaria nº 001194/2022 de 16/03/2022, que 
concedeu 30 dias de férias, no período de 02/07/2022 a 31/07/2022, ao 
servidor JoÃo ParaENsE PiNHEiro, matricula nº 598798/1, assistente 
administrativo, lotado na EE Prof leonidas Monte/abaetetuba referente ao 
exercício de 2022.
Portaria nº.:9233/2022 de 21/10/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 007603/2022 de 26/08/2022, que concedeu 
60 dias de licença especial, no período de 01/09/2022 à 30/10/2022, 
referente ao trienio de 01/03/1994 a 28/02/1997, ao servidor rEGiNaldo 
liMa PaNtoJa,matricula 5433622/2,Professor,lotado na EE deodoro de 
Mendonça/Belém.
Portaria nº.:9337/2022 de 26/10/2022
tornar sem efeito a Portaria nº007095/2022 de 08/08/2022, que concedeu 
60 doias de licença especial, no periodo de 01/08/2022 a 29/09/2022, 
referente ao trienio de 22/04/2015 a 21/04/2018, a servidora Maria do 
carMo da silva saNtiaGo,matricula 716073/3,Professor,lotada na EE 
Marechal cordeiro de farias/Belem.

Protocolo: 869718
acordo de cooperação: 066/2022
objeto: associação de Pais e amigos dos Excepcionais aPaE e a sEdUc, tem 
como objeto oferecer, gratuitamente, 80 (oitenta) vagas para o serviço de 
atendimento educacional especializado (saEE) para estudantes com regular-
mente matriculados na rede estadual de ensino, que oferecerá o serviço de 
educação especial em caráter complementar e suplementar à escolarização.
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acordantes:
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.
associação de Pais e amigos dos Excepcionais aPaE e a sEdUc, inscrita 
no cNPJ/Mf nº 34.603.407/0001-25, com sede à r ciriaco de oliveira, Nº 
1470, conj. ruth Passarinho, cEP: 68.600-000, Padre luiz, Bragança/Pa.
data de assinatura: 27/10/2022
vigência: 27/10/2022 a 27/10/2027.
foro: Belém/Pa.
ordenador: Eliete de fátima da silva Braga/secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 869694
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria ordiNatória N° 3156/2022, 21 de oUtUBro de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do
Contrato nº 35/2022-UEPA, firmado entre a
UNivErsidadE do Estado do Pará e a empresa la
casa da PiZZa PiZZaria ltda.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUsUla dÉciMa sEX-
ta, relativo ao contrato nº 35/2022-UEPa (PaE Nº 2022/699898–UEPa), rEsolvE:
art. 1° - Nomear a servidora, JoaNa darc MoUrÃo MacHado, matrícula 
nº 5091934- 1, para exercer o cargo de fiscal do contrato nº 35/2022, 
firmado entre UEPA e a empresa LA CASA DA PIZZA PIZZARIA LTDA. Na 
ausência ou impedimento do titular outro servidor será nomeado para ficar 
responsável pela fiscalização da execução do contrato.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação de empresa especializa-
da para aquisição, por demandas, de material de consumo (gêneros alimen-
tícios perecíveis e não perecíveis), para atender o Gabinete da reitoria e vice 
reitoria, da Universidade do Estado do Pará. o prazo de vigência do contrato 
será de 12 (doZE) meses corridos, contados a partir da assinatura do contra-
to, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 21 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 869185
.

errata
.

errata ao editaL N° 101-2022 – UePa
cHaMada PÚBLica Para HaBiLitaÇÃo ao VÍNcULo iNstitU-
cioNaL – tUrMas ParFor UePa 2023.1
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, torna público a Errata ao Edital N° 101/2022 - cHaMa-
da PÚBlica Para HaBilitaÇÃo ao vÍNcUlo iNstitUcioNal – tUr-
Mas Parfor UEPa 2023.1, conforme a seguir:
oNde se LÊ:
aNEXo iv - croNoGraMa 

atiVidade PerÍodo HorÁrio

Habilitação - 1ª chamada 26/09 a 07/10 8h às 12h (definir 
com crca e Portel)

Habilitação chamada subsequente 10/10 a 14/10 8h às 12h (definir 
com crca e Portel)

Divulgação da homologação final das habi-
litações 24/10 site da UEPa www.uepa.br

Leia-se:
aNEXo iv - croNoGraMa

atiVidade PerÍodo HorÁrio

Habilitação - 1ª chamada 26/09 a 07/10 8h às 12h (definir 
com crca e Portel)

Habilitação chamada subsequente 10/10 a 14/10 8h às 12h (definir 
com crca e Portel)

Divulgação da homologação final das habi-
litações 28/10 site da UEPa www.uepa.br

Belém, 27 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 869320

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2022/1059086
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 49/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
Permanente para atender as demandas da coordenação Geral do Programa 
forma Pará, ao curso de licenciatura e ciências Biológicas do município 
de Bagre-Pa, curso de Engenharia de Produção do município do acará-Pa, 
curso de Engenharia de software do Município de Baião e curso de Geo-
grafia do município de Muaná e Coordenação Geral do Programa, referente 
ao convênio t.E.d. n° 004/2021 e nº 003/2022 entre a secretaria de Es-
tado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica/SECTET 
e a Universidade do Estado do Pará/UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 21.769.908/0001-34 - rM sErvicos ti ltda. itens 02 e 03. valor da 
proposta r$ 292.465,00 (duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e 
sessenta e cinco reais).
2- 33.884.155/0001-97 - fErrEira B2G ltda. itens 04 e 05. valor da 
proposta r$ 9.199,00 (Nove mil cento e noventa e nove reais).
3- 83.373.670/0001-80 - alMEida Brasil coMErcio E iNdUstria ltda. 
itens 06 e 07. valor da proposta r$ 3.000,00 (três mil reais).
item cancelado: 1.
Belém, 27 de outubro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 869340

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4470/2022, de 27 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: rENato da silva loBato
Matrícula funcional: 57223979/ 1
valor: r$ 2.500,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 869428
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4469/2022, de 27 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 cEriMoNial E EvENtos
Nome: alicE cristiNE da silva araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 869427

.

.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1331005
Portaria N° 4436/22, de 26 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE fatiMa PiNHEiro carrEra, id.fun-
cional nº 5105323/ 4, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) 
dEPartaMENto dE ENfErMaGEM HosPitalar,1,5 (um e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mocajuba/Pa, no 
período de 21/10/2022 a 22/10/2022, para aula inaugural.
Protocolo: 2022/1341390
Portaria N° 4441/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa carla alvEs PElais, id.funcional nº 
57217076/ 1, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) dEPar-
taMENto dE tEcNoloGia dE aliMENtos, 13,5 (treze e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa, no 
período de 23/11/2022 a 06/12/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1341373
Portaria N° 4442/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) EdNEY Barata PaNtoJa, id.funcional nº 54195757/ 
2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) dEPartaMENto 
dE MatEMatica Estatistica E iNforMatica,16,5 (dezesseis e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa, no pe-
ríodo de 10/11/2022 a 26/11/2022, para ministrar disciplina.
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Protocolo: 2022/1348319
Portaria N° 4443/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) ivaNa dE frEitas cUNHa, id.funcional nº 
5966007/ 1, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) caM-
PUs dE MaraBa, 18,5 (dezoito e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Marabá/Pa ao município de redenção/Pa, no período de 07/11/2022 a 
25/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1333774
Portaria N° 4444/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) lENo rodriGUEs MartiNs, id.funcional nº 80015609/ 
1, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) dEPartaMENto dE 
MatEMatica Estatistica E iNforMatica, 27,5 (vinte e sete e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de são Miguel do Guamá/Pa, 
no período de 16/11/2022 a 13/12/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1320797
Portaria N° 4445/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JosE JUliErME fUrtado dos saNtos, id.fun-
cional nº80015711/ 1, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no 
(a) dEPartaMENto dE filosofia E ciENcias sociais, 21,5 (vinte e um 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Barca-
rena/Pa, no período de 31/10/2022 a 21/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1281705
Portaria N° 4446/22, de 26 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE loUrdEs silva saNtos, id.funcio-
nal nº 197114/ 2, no cargo de ProfEssor adJUNto , lotado (a) no (a) 
dEPartaMENto dE EdUcacao GEral, 3,5 (três e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município igarapé Miri/Pa, no período 
de 08/11/2022 a 11/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1330871
Portaria N° 4447/22, de 26 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Edivaldo dE NoroEs saNtiaGo, id.funcional nº 
5908031/ 2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) dEPar-
taMENto dE MatEMatica Estatistica E iNforMatica, 29,5 (vinte e nove e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/
Pa, no período de 20/10/2022 a 18/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1333596
Portaria N° 4448/22, de 26 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) BrENda dE farias olivEira cardoso, id.
funcional nº 5913545/ 3, no cargo de ProfEssor aUXiliar, lotado (a) 
no (a) caMPUs dE MaraBa, 18,5 (dezoito e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Marabá/Pa ao município de redenção/Pa, no período de 
07/11/2022 a 25/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1330610
Portaria N° 4449/22, de 26 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria MadalENa fEliNto PiNHo raMos, id.fun-
cional nº 5949873/ 2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) 
dEPartaMENto dE liNGUa E litEratUra, 24,5 (vinte e quatro e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de são Miguel do Guamá/
Pa, no período de 24/10/2022 a 17/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1293658
Portaria N° 4451/22, de 26 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) alciNdo da silva MartiNs JUNior, id.fun-
cional nº 57188439/ 3, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no 
(a) caMPUs dE salvatErra, 16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa, no período de 
20/10/2022 a 05/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1347220
Portaria N° 4460/22, de 27 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ioNara aNtUNEs tErra, id.funcional nº 
5738091/ 2, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) dEPar-
taMENto dE ciENcias NatUrais, 18,5 (dezoito e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa, no perío-
do de 28/11/2022 a 16/12/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1318524
Portaria N° 4461/22, de 27 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MaNoEl MaXiMiaNo JUNior, id.funcional nº 
5807689/ 2, no cargo de ProfEssor assistENtE, lotado (a) no (a) dE-
PartaMENto dE ENGENHaria dE ProdUcao, 8 (oito) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 
08/11/2022 a 28/11/2022, para ministrar disciplinas.
tHiaGo soarEs silva
ordENador

Protocolo: 869224
..

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

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/1089428/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 07/2022/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/1089428/sEas-
tEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 07/2022/sEastEr, cujo 
objeto consiste na aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo de 
controle interno da sEastEr, por meio do Parecer técnico acostado nos autos 
do supracitado processo, opinando pela HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico 
nº. 07/2022/sEastEr, adjudicado em favor das empresas KaiZEN coMÉrcio E 

distriBUiÇÃo dE ProdUtos aliMENtÍcios ltda, cNPJ nº. 22.656.435/0001-
21, pelo valor total de r$ 523.543,00 para o lotE 01 e pelo valor total de r$ 
123.507,12 para o lotE 02; a & a saNtos distriBUidora dE aliMENtos 
EirEli, cNPJ nº. 19.756.461/0001-17, pelo valor total de r$ 23.733,95 para 
o lotE 03, pelo valor total de r$ 61.674,54 para o lotE 04 e pelo valor total 
de r$ 16.496,94 para o lotE 05; uma vez demonstradas as regularidades das 
propostas vencedoras, bem como a idoneidade das licitantes adjudicatárias, nos 
moldes do disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rEsolvE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 07/2022/sEastEr, adju-
dicado em favor das empresas KaiZEN coMÉrcio E distriBUiÇÃo dE Pro-
dUtos aliMENtÍcios ltda, cNPJ nº. 22.656.435/0001-21, pelo valor total 
de r$ 523.543,00 para o lotE 01 e pelo valor total de r$ 123.507,12 para o 
lotE 02; a & a saNtos distriBUidora dE aliMENtos EirEli, cNPJ nº. 
19.756.461/0001-17, pelo valor total de r$ 23.733,95 para o lotE 03, pelo 
valor total de r$ 61.674,54 para o lotE 04 e pelo valor total de r$ 16.496,94 
para o lotE 05; uma vez demonstradas as regularidades das propostas ven-
cedoras, bem como a idoneidade das licitantes adjudicatárias, nos moldes do 
disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022.
inocencio renato Gasparim
sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 869377
.

diÁria
.

Portaria Nº 1530/2022 – 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/ 1316153
rEsolvE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sErvi-
dor citado aBaiXo:
rosilENE do socorro dos saNtos Garcia, coNsElHEira EstadUal 
– sUPlENtE, ( santa luzia capaneme aNa do socorro MENdEs, coN-
sElHEiro EstadUal – sUPlENtE ( salinópolis ) que se deslocara para 
BElÉM/Pa, no período de 15/11 a 19/11/2022, 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 1520/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1351258
rEsolvE:
autorizar o pagamento 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada sErvidor
citado aBaiXo:
valdo diviNo da silva filHo, 5945803/1, sEcrEtario adJUNto que 
se deslocara para BrasÍlia/df, no período de 06/11 a 12/11/2022, com 
objetivo de apoio a Gestão e aos serviços sociassistenciais,
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 1519/2022 – 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/ 1353389
rEsolvE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sErvi-
dor citado aBaiXo:
JosÉ dE riBaMar fErNaNdEs, 80015508/1, sEcrEtario EXEcUtivo, 
que se deslocara para os municípios de doM EliZEU/ParaGoMiNas/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

Protocolo: 869490
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.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1532/2022 – 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 2022/1270385
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora lUciaNE rEPolHo viEira, matricula 5763720/ 
2, para responder pela Gerência de documentação e informação/Gdi, 
em substituição a titular, liliaN corrEa arNaUd araGao, matricula 
5899662/ 2, que se encontra afastada em gozo de licença Maternidade, 
conforme Portaria 447/2022 – cGP/sEastEr, no período de 05/10/2022 
a 02/04/2023.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
27 de outubro de 2022
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1529/2022 – 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 2022/1324996
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora rEGiNa iNEs Barros BarBosa dE alMEida, ma-
tricula 5945935/ 1, para responder pela coordenação de articulação de 
Projetos Estratégicos - cPE, em substituição ao titular, iGiNa do socor-
ro da Mota salEs, matricula 55588746/ 3, que se encontra afastada em 
gozo de férias no período de 19/10/2022 a 17/11/2022.
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 assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1528/2022 – 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 2022/1343234
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora cassia cristiNa fErrEira MarQUEs, matricula
54190384/ 1, para responder pela Chefia de Núcleo Regional, em substituição 
ao titular, aNdrE lUiZ NasciMENto da cUNHa, matricula 6403849/ 1, que se 
encontra afastado em gozo de férias no período de 05/11/2022 a 04/12/2022.
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 assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1533/2021 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
de acordo com o PaE 2022/1370647
rEsolvE:
EXclUir as férias do servidor lUiZ GUilHErME dE soUsa lEitE, matrí-
cula n° 54192745/ 1, de 01/12/2022 a 31/12/2022, que foi publicada pela 
Portaria 1483/2022 – sEastEr, no doE 35.160 de 24/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
27 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1
Portaria Nº 1531/2022 – 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 2022/1372138
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor clEdisoN BraBo dos saNtos, matricula 8022536/ 
1, para responder pela Gerência de fundo de registro civil - Gfrc, em 
substituição a titular, rEGiNa iNEs Barros BarBosa dE alMEida, matri-
cula 5945935/ 1, que se encontra afastada respondendo pela coordenação 
de articulação de Projetos Estratégicos – cPE, no período de 19/10/2022 
a 17/11/2022.
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 assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 869488

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0969/2022-GP de 26/10/2022
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
maio de 2021;
 considerando tratar-se da manutenção de contratos de temporários com 
amparo legal e sem acréscimo de despesas ao erário, conforme autoriza-
ção expedida pela casa civil nos termos do “parágrafo único” do art. 11 do 
decreto 1230 de 16/02/2015;
r E s o l v E:
EXclUir, do aNEXo Portaria Nº 0960/2022-GP de 20/10/2022 que prorroga 
até 31/12/2022 os contratos administrativos de servidores temporários do 
ano 2021/Jan, nos termos e prazo da lei complementar nº 07 de 25 de 
setembro de 1991, alterada pela lei complementar Estadual nº 131 de 16 
de abril de 2020; que teve alterado o art. 3° pela lei complementar nº 140 
de 16 de dezembro de 2021, conforme relacionados no anexo desta Portaria.
rEGistrE-sE, dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do Pará
EM: 26/10/2022
lUiZ cElso da silva
cPf: 005.970.042-42
Presidente da fasEPa
aNeXo Portaria Nº 0969/2022-GP de 26/10/2022

N° Identificação do Servidor cargo ocupado Matrícula Vín-
culo admissão

1 adriaNa da PaiXao PErEira aG. dE Portaria 5958653 1 11/01/2021

2 adriaNE dE olivEira car-
valHo aG. dE Portaria 5958656 1 11/01/2021

3 aNa PaUla GodiNHo silva aG. dE Portaria 5904636 2 11/01/2021
4 aNdErsoN BarBosa MEsQUita aG. dE Portaria 5928033 2 11/01/2021
5 aNdErsoN caMPos dE saNtaNa aG. dE Portaria 5958663 1 11/01/2021
6 diEGo da sErra fErrrEira aG. dE Portaria 5939846 2 11/01/2021

7 faBricio WasHiNGtoN BENtEs 
PiNto aG. dE Portaria 5958659 1 11/01/2021

8 flavia NaGla soUsa Nasci-
MENto aG. dE Portaria 5958639 1 11/01/2021

9 GENivaldo saNtaNa dos 
saNtos aG. dE Portaria 8401132 2 11/01/2021

10 GErlaNE Mota dos saNtos aG. dE Portaria 5958642 1 11/01/2021
11 HiGiNoclEi silva dE soUZa aG. dE Portaria 5958644 1 11/01/2021
12 JadYlsoN silva dE araUJo aG. dE Portaria 5935483 2 11/01/2021

13 JosE aUGUsto rodriGUEs 
NasciMENto aG. dE Portaria 5958641 1 11/01/2021

14 JosE WasHiNGtoN soUsa 
sEaBra aG. dE Portaria 5958647 1 11/01/2021

15 JosiE Priscila dos saNtos 
silva aG. dE Portaria 57224941 2 11/01/2021

16 JosiElMa da silva araUJo aG. dE Portaria 5958648 1 11/01/2021

17 Maria dE NaZarE NasciMENto 
costa aG. dE Portaria 5958650 1 11/01/2021

18 Maria do socorro dE olivEi-
ra GaMa aG. dE Portaria 5651875 1 11/01/2021

19 NilsoN dE castro coElHo aG. dE Portaria 5958675 1 11/01/2021

20 odENilZa travassos dE 
farias aG. dE Portaria 5958645 1 11/01/2021

21 sarito alBErto da PaZ rafaEl aG. dE Portaria 5958676 1 11/01/2021

22 tiaGo da silva corrEa 
traJaNo aG. dE Portaria 5958646 1 11/01/2021

Protocolo: 869341

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 582, de 27 de outubro de 2022.
Processo nº 1368009/2022.
oBJEtivo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodia-
dos no CIAM, conforme justificado.
Programa de trabalho 08.243.1505.8394
Projeto atividade: 68.8394
ação: 247480
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fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNsUMo – r$ 600,00
sErvidorEs: aNGElo aNdrÉ Batista fiGUEira, aUX. ENfErMaGEM, 
Matricula 5963750/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dEsPEsa: 30 (trinta) dias.
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 869737

.

.

diÁria
.

Portaria nº 577, de 27 de outubro de 2022.
Processo nº 1333508/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dEstiNo: Nova Prata/rs.
PErÍodo: 07/11/2022 a 09/11/2022. – (2,5) diárias
sErvidorEs: aNa dE fátiMa rodriGUEs fErrEira, assistENtE so-
cial, Matricula 5017912/3.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 869715
Portaria nº 578, de 27 de outubro de 2022.
Processo nº 1365179/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: BrEvEs/Pa.
PErÍodo: 03/11/2022 a 07/11/2022. – (4,5) diárias
sErvidorEs: lENa laUra saNcHEs dE MENdoNÇa, tEc. social, Matri-
cula5940728/2, e  rosiclEa da silva corEcHa, PsicÓloGa, Matricula 
54183274/2.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 869725
Portaria: 581 - do dia 27/10/2022
oBJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UasE aNaNiNdEUa iii(Proc.1362256 /2022-Mem 112/2022)
sErvidora: JUliaNa MartiNs MENdEs
carGo: assistENtE social -  MatricUla: 5927565/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo :aNaJás/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 03 a 09/11/2022 -  diárias-6,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 869663
Portaria nº 576, de 27 de outubro de 2022.
Processo nº 1361700/2022.
oBJEtivo: Entrega de adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento de determinação judicial, conforme termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dEstiNo: tUcUrUÍ/Pa.
PErÍodo: 22/10/2022 a 22/10/2022. – (0,5) diária
sErvidorEs: itaMar MoraEs, PEdaGoGa, Matricula 5935122/2, e PaU-
lo dE araÚJo cavalcaNtE, Motorista, Matricula 5921798/3.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 869666
Portaria: 580- do dia 27/10/2022
oBJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no ciaM BElÉM (Proc. 1361388/2022-Mem 848/2022)
sErvidora: dEisE fErNaNda aGUiar dE olivEira
carGo: assistENtE social -  MatricUla : 97571506/ 2
sErvidora: Maria da Gloria PiNHEiro ratis
carGo: PsicÓloGo-  MatricUla: 54193987/ 1
sErvidor : adailtoN da silva MoUra
carGo: Motorista  -  MatricUla: 54190310/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo : aUGUsto corrEa/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 03 a 04/11/2022  -  diárias-1,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 869650

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria N° 689 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, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1311310
r E s o l v E:
coNcEdEr sEis E MEia diárias em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, para realizar ação de “Empoderamento e autonomia 
financeira para Mulheres”, no município de são Miguel do Guamá/Pá, no 
período de 06 à 12/11/2022.

NoMe carGo MatrÍcULa
laUra Maria carvalHo cals MarQUEs Psicóloga 57202502/1
EvErsoN salEs dos saNtos alMEida Motorista 57201730/1

JossEMir PaUlo silva dE Brito técnico em Gestão em dH 57903281

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: 869177
suprimento de Fundos
Processo: 1155712/2022
Portaria: 690 /2022
Prazo para aplicação (sessenta dias): 60
Prazo para prestação de contas (em dias): 10
Nome do servidor: Bruno Natan abraham Benchimol
cargo do servidor: Gerente-GPsG
Matrícula do servidor: 5961435/2
recursos: fonte de trabalho: 188338 fonte de recurso: 0101
despesa 339039:....... valor: r$ 4.000,00
observação: Para atender despesas de caráter Eventual. Prazo de aplica-
ção será de 60 (sessenta) dias, a partir da emissão da ordem Bancária.
valBEtÂNio MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 869241

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 018/2022 – GGa/sedeMe 
Belém-Pa, 25 de outubro de 2022.
o secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia, interino - sEdEME, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo decreto de nomeação de 31/03/2021 e publicado no dia 05.04.2021, 
doE nº 34.541
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar a servidora lUZiaNE sENa aBrEU, matricula n° 
594600/3, para exercer o encargo de fiscal do termo de convênio de coo-
peração Técnica 01/2022 - SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE DESEN-
volviMENto EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – sEdEME, c.N.P.J: 
14.772.025/0001-18 e com a cÂMEra dE diriGENtEs loGistas, cdl 
–aBaEtEtUBa, c.N.P.J: 00.978.709/0001-66, tem como objeto a realiza-
ção do evento denominado o “ MEGa fEirÃo lÍQUida aBaEtÉ 2022,que 
ocorrerá no periodo de 08 a 10/09/2022,  devendo anotar em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contrata-
da, conforme o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 01 de setembro 
de 2022.
art. 2º - designar a servidora aHiaNa cassia dE olivEira PEdrEira, 
matricula n° 5962601/1 para, na ausência do titular, exercer o encargo de 
substituto.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém, 25 de outubro de 2022.
JosÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMEs JUNior
secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia 
-sEdEME

Protocolo: 869357

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N º 09/2022
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da sEcrEtária dE Estado dE dEsENvolviMENto Eco-
NÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia- sEdEME, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 
14.772.025/0001-18 e a organização social Pará 2000 inscrito no cNPJ 
nº 03.584.058/0001-18, estabelecida na trav. Boulevard castilho frança, 
s/n, Estação das docas, armazém 03, bairro campina, cEP: 66.053070, 
Município Belém, Estado do Pará.
do oBJEto: contratação da organização social Pará 2000 para locação do 
centro de convenções e feiras da amazônia - Hangar, no período de 04 a 05 
de dezembro de 2022, para a realização da 9ª Edição da feira Pará Negócios.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE disPENsa dE licitaÇÃo: 
a presente contratação fundamenta-se no art.24, XXiv, da lei no 8.666/93.
valor EstiMado: r$ 457.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil reais)
rEcUrsos orÇaMENtários
funcional programática: 24101. 22.691.1498-8518
Projeto atividade: apoio ao setor de indústria, comércio e serviços
Natureza de despesa: 339039
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fonte: 0101
origem do recurso: Estadual
ordENador rEsPoNsávEl: aNadElia diviNa saNtos - secretária ad-
junta de Gestão administrativa.
foro: Belém-Estado do Pará.
Belém, 27 de outubro de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de Gestão administrativa.
sEdEME

Protocolo: 869635

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a secretária adjunta de Gestão administrativa, sra. anadelia divina san-
tos, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 09/2022, para 
contratação da organização social Pará 2000 para locação do centro de 
convenções e feiras da amazônia - Hangar, no período de 04 a 05 de de-
zembro de 2022, para a realização da 9ª Edição da feira Pará Negócios, no 
valor de r$ 457.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil reais)
Belém, 27 de outubro de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de Gestão administrativa.
sEdEME

Protocolo: 869637

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato de acordo cooPeraÇÃo tÉcNica
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica n° 001/2022
PartEs: secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia –sEdEME e a câmara de dirigentes legistas- cdl aBaEtEtUBa
oBJEto: Este acordo de cooperação objetiva a realização do evento deno-
minado o “MEGa fEirÃo liQUida aBaEtE 2022”, que ocorrerá no período 
de 08 a 10/09/2022. visando a promoção do desenvolvimento econômico 
do município de abaetetuba, através da realização de uma campanha pro-
mocional que congrega os associados e demais lojistas abaetetubenses, 
objetivando proporcionar um aumento no faturamento das empresas atra-
vés do aquecimento das vendas, redução de inadimplência e recuperação 
de créditos dos clientes do comércio local, propiciadas pelas condições es-
peciais implementadas no período do Mega feirão, às cláusulas e condições 
aqui constantes, que ora se aceitam e mutuamente se outorgam como 
segue abaixo;
as partes têm como principais objetivos:
i-fomentar e apoiar o desenvolvimento da indústria, do comércio e dos 
serviços no Estado do Pará;
ii-Proporcionar um aumento no faturamento das empresas através do
aquecimento das vendas, redução de inadimplência e recuperação de cré-
ditos de clientes do comércio local;
iii. fomentar o desenvolvimento do ambiente comercial e empresarial 
através de boas vendas contribuindo para unir e fortalecer as empresas 
em geral
iv-contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração 
do processo de formalização das atividades econômicas por meio de par-
cerias com os setores públicos e privados.
v-oportuniza a geração de negócios, contribuindo para estimular a geração 
de emprego e renda no Estado do Pará.
viGÊNcia: 01/09/2022 a 01/10/2022.
data da assiNatUra: 01/09/2022.
rEsPoNsávEis PEla assiNatUra: JosÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa 
GoMEs JUNior, secretário de desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia do Pará – sEdEME e raiMUNdo NEri, Presidente da câmara de 
dirigentes legistas- cdl aBaEtEtUBa

Protocolo: 869351

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 111/2022-GGa/sedeMe - de, 26 de oUtUBro de 2022.
a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistrativa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, 
publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021, combinado com a Portaria 
Nº 03/2021-Gs/sEdEME de 15/04/2021, publicada no doE nº 34.554 de 
16/04/2021.
r E s o l v E:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias 
do servidor JosE Maria NasciMENto silva, matrícula nº 54192690/1, 
ocupante do cargo de assessor i, concedido através da Portaria Nº 
087/2022 – GGa/sEdEME, de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108, 
de 08/09/2022, a partir de 24/10/2022, permanecendo 23 (vinte e três) 
dias a ser gozado em momento oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNadElia diviNa saNtos
secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 869423

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

 Portaria Nº 191/2022 – 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 2022/1370958; r E s o l v E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: lUciaNo da silva foNtEs, matrícula: 57215598/3, 
ocupante do cargo de assessor Jurídico.
oBJEtivo: Participar de reuniões com a tabeliã do cartório da comarca, 
no município de Barcarena.
dEstiNo:  Barcarena
PErÍodo: 07 a 09/11/22
QtdE: 2 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 27 de outubro de 2022.
EdiMar GoNÇalvEs-Presidente, em exercício

Protocolo: 869671
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 342/2022 de 26/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora dilMa 
tHEodora falcÃo dE MENEZEs matrícula nº 2021811/1, técnico reg. 
Mercantil cl B, no período de 26/12/2022 a 24/01/2023, referente ao 
triênio de 02/01/2011 a 01/01/2014, conforme processo nº 2022/1339142. 
cilENE MorEira saBiNo dE olivEira - Presidente

Protocolo: 869302

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 343/2022
a Presidente da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, no uso da 
faculdade que lhe confere os incisos Xvii e XXiii do art. 25, do decreto 
federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta a lei federal 
n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o registro Pú-
blico de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, 
e; coNsidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNsidEraNdo a lei 
8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNsidEraNdo a indicação da 
daf de 19/10/2022; rEsolvE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 18/2021, celebrado com a 
atlaNta rENt a car ltda-EPP, inscrita no cNPJ nº 01.135.910/0001-
44, o servidor alEXaNdrE alBErto fiGUEirEdo raYol, matrícula nº 
5964613/1, e como suplente o servidor JoÃo Bosco MENdEs MoUra, 
matrícula nº 544494/2, conforme processo nº 2022/1338649.
art. 2º rEvoGar a Portaria de nº 91/2021, publicada no doEPa nº 34.565 
do dia 28/04/2021, página 70, Protocolo: 649309.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data de assinatura: 27/10/2022
cilENE MorEira saBiNo dE olivEira - PrEsidENtE da JUcEPa

Protocolo: 869366
Portaria Nº 344/2022
a Presidente da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, no uso da 
faculdade que lhe confere os incisos Xvii e XXiii do art. 25, do decreto 
federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta a lei federal 
n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o registro Pú-
blico de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, 
e; coNsidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNsidEraNdo a lei 
8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNsidEraNdo a indicação da 
daf de 20/10/2022; rEsolvE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 04/2019, celebrado com a 
Parafrios rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E sErviÇos ltda- EPP, inscrita 
no cNPJ n° 11.489.784/0001-80, o servidor fEliPE fraNco PiNGarilHo, 
matrícula nº 5933002/2, e como suplente o servidor alEXaNdrE alBEr-
to fiGUErEdo raYol, matrícula nº 5964613/1, conforme processo nº 
2022/1338784.
art. 2º rEvoGar a Portaria de nº 143/2022, publicada no doEPa nº 
35.014 do dia 21/06/2022, página 131, Protocolo: 815664.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data de assinatura: 27/10/2022
cilENE MorEira saBiNo dE olivEira - PrEsidENtE da JUcEPa

Protocolo: 869367
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Portaria Nº 345/2022
a Presidente da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, no uso da 
faculdade que lhe confere os incisos Xvii e XXiii do art. 25, do decreto 
federal n º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta a lei federal 
n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o registro Pú-
blico de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, 
e; coNsidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNsidEraNdo a lei 
8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNsidEraNdo a indicação da 
daf de 18/10/2022; rEsolvE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 26/2020, celebrado com a 
cENtro dE iNtEGraÇÃo EMPrEsa Escola - ciEE, inscrita no cNPJ/Mf 
n° 61.600.839/0001-55, o servidor dUlcival MElo E silva, matrícula nº 
2022060/1, e como suplente o servidor JosilENa BitENcoUrt da lUZ 
PiNto, matrícula nº 5965776/1 , conforme processo nº 2022/1333761.
art. 2º rEvoGar a Portaria de nº 318/2020, publicada no doEPa nº 
34.422 do dia 01/12/2020, página 61, Protocolo: 606950.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data de assinatura: 27/10/2022
cilENE MorEira saBiNo dE olivEira - PrEsidENtE da JUcEPa

Protocolo: 869368

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 346/2022 de 26/10/2022. 
art. 1º substituir a comissão setorial para implementação do Processo 
administrativo Eletrônico, no âmbito deste (a) JUcEPa, pelos seguintes 
servidores: Karla da costa dias rêgo, Matrícula 5890673/1, Gestora 
setorial do PaE; cláudio roberto Pereira canelas, Matrícula 5898269/1, 
co-gestor do PaE; flávio alexandre souza Nunes, Matrícula 5965429/1, 
co-gestor do PaE; rodney de aquino oliveira, Matrícula 57222848/1, 
co-gestor do PaE. art. 2º revogar a Portaria nº 330/2019; art. 3º Esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. conforme processo 
2022/1328515. cilENE MorEira saBiNo dE olivEira - Presidente

Protocolo: 869313

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 160/2022 – 27 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 aos servidores abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém / augusto correa / Belém, com o objetivo de 
realizar visitas e palestras aos futuros microempreendedores do município 
acima mencionado, do programa NGPM-crEdcidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período Nº de 

diárias
aNa tErEZa GaMa dE soUZa 5953834  coord. oPEracioNal 27 a 29/10/22 2 1/2

orlaNdo aZEvEdo rEis NEto 57191916 sEcrEtário dE 
GaBiNEtE 27 a 29/10/22 2 1/2

faGNor aUGUsto Maia loPEs 5956004 coord. dE t.i 27 a 29/10/22 2 1/2
ricardo HaMiNtas MartiNs 

PErEira 80846315 GErENtE rEGioNal 27 a 29/10/22 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 869339
Portaria Nº 161/2022 – 27 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 Belém/Bujaru/Belém com o objetivo de realizar entrega das car-
tas de crédito dos microempreendedores do município acima mencionado 
que foram beneficiados com programa NGPM-CREDICIDADÃO.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período

Nº de 
diá-
rias

Priscila HorlaNia saNtos 
silva 5946293 GErENtE rEGioNal 27/10/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 869362

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 161/2022 de 27 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 nº 7.774 de 23/12/2013 e de acordo com o decreto publicado no doE 
nº 33599 de 17 de abril de 2018.
rEsolvE:
i-art. 1º - coNcEdEr férias regulamentares aos servidores, conforme 
quadro abaixo:

Matrícula Nome
 Período aquisitivo   Gozo

5850207 PaUlo sÉrGio  Barros 
dE soUZa 01/02/2021 a 31/01/2022 03/11/2022 a 

02/12/2022

57193521/3 dÊNis lEÃo dE soUZa 01/02/2021 a 31/01/2022 03/11/2022 a 
02/12/2022

ii- dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoÃo MarcEl cavalcaNtE da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 869729

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 1372/2022, de 27 de oUtUBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1374145, de 26/10/2022/
coaP/sEdoP;
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor rEiNaldo osvaldo dE alcaNtara PEiXoto, 
matrícula nº. 57176412/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de 
obras Públicas - arquiteto, para responder pelo cargo de coordenador de 
avaliação e Perícia, no período de 03/11/2022 a 01/01/2023 (60 dias), 
com ônus para esta sEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão do 
titular o servidor GUilHErME aUGUsto MiraNda caBral, matrícula nº. 
6696/1, está usufruindo do gozo de licença Prêmio.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdito rUY saNtos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 869621

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – toMada 
de PreÇos Nº 011/2022-sedoP
oBJEto: contratação de empresa de engenharia especializada para cons-
trução do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico nas edifica-
ções do HaBE, no Município de Belém, neste estado.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrEsa classificada:
NortE sErviÇos E trEiNaMENtos ltda cNPJ: 17.946.404/0001-75;
EMPrEsa dEsclassificada:
coNstrUtora KaraJás cNPJ: 83.310.177/0001-11
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa NORTE SER-
viÇos E trEiNaMENtos ltda cNPJ: 17.946.404/0001-75 com o valor 
total de r$ 929.532.65 (novecentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta 
e dois reais e sessenta e cinco centavos).
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 869300
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aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – toMada de PreÇos Nº 
025/2022–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para coNstrUÇÃo do MiraNtE do troMBEtas, no Município de ori-
XiMiNá, neste Estado.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrEsa HaBilitada:
i. s. EMPrEitEira & PaviMENtaÇÃo ltda cNPJ: 29.851.423/0001-05
EMPrEsa iNaBilitada:
Moita PEssoa sErviÇos dE coNstrUÇÃo civil ltda cNPJ: 
25.316.273/0001-70
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, 27 de outubro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 869251
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo Licitatório
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes termos:
Processo: 2022/986808
licitação nº: 028/2022
Modalidade: toMada dE PrEÇo
data da adjudicação: 27/10/2022
data da Homologação: 27/10/2022
objeto da licitação: contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para execução de acesso (sistema viário) e revitalização das 
estruturas implantadas no centro de gestão integrada de resíduos sólidos 
- cGirs, no Município de Brasil Novo, no Estado do Pará, conforme especi-
ficações técnicas, planilhas e projetos anexos.
consórcio vencedor adjudicado: acsa ENGENHaria s/a cNPJ: 
27.774.887/0001-21 com o valor total de r$ 999.777,00 (dois milhões, 
novecentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e sete reais).
Belém/Pa, 27 de outubro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(sEdoP/Pa)

Protocolo: 869240
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º tac Nº 49/2021 – cPi Nº 02/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90 coNsÓrcio ac roNdoN – cNPJ 43.194.002/0001-71
oBJEto: construção do centro de Gestão integrada de resíduos sólidos 
Urbanos, no município de rondon do Pará, neste Estado.
Justificativa: Inclusão do CNPJ, Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 
65, II, d e Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. art. 65, 
§1º da lei federal nº 8.666/93.
valor do reequilíbrio: r$ 6.844.321,20
valor do acréscimo: r$ 5.348.241,10
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489.8692 449051/449035 
0101/0301/01/0330/0131/0331
data de assinatura: 27/10/2022
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 869516
.

diÁria
.

Portaria Nº. 1369/2022, 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 delegadas 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 2022/1373030, de 25/10/2022- 
cPat/cosG/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jean Marcelo Moraes Barbosa Júnior, Matrícula nº. 5946922/1, car-
go/função: secretário de diretoria.
oBJEtivo: acompanhar os técnicos da ditEc, ao Município de Paragomi-
nas/PA, com fim de assessoramento técnico necessário referente as obras 
do Hospital regional do leste.
dEstiNo: Paragominas/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 27 a 28/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 869610

Portaria Nº. 1381/2022, de 27 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 2022/1379153, de 26/10/2022- 
dirad/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Ângelo do Nascimento Gonçalves, Matrícula nº 80015475/1; car-
go/função: diretor administrativo.
oBJEtivo: acompanhar a devolução dos bens móveis (veículo tipo cami-
nhonete) pela coordenação do Núcleo de Marabá.
NoME: anilton Marcio de souza santos, Matrícula nº 57201188/1; cargo/
função: assistente administrativo/coordenador.
oBJEtivo: acompanhar o diretor administrativo na devolução dos bens 
móveis (veículo tipo caminhonete) pela coordenação do Núcleo de Marabá.
dEstiNo: Marabá/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia)
PErÍodo: 27 a 29/10/2022
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: 869616

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 99/2018.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 19.12.2022, encerrando em 18.12.2023.
data de assinatura: 26.10.2022
contratada: tc coMErcio dE sErvicos E tEcNoloGia EirE-
li. cNPJ: 07.679.989/0001-50.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 869433

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

No doe nº 35.117, de 16.09.2022, p. 97, Protocolo 853469.
extrato do 1º  termo aditivo ao contrato nº 24/2021 – atlanta 
rent a car eireli - ePP
Vigência:
onde se lê: 12.09.2022 a 12.09.2023
Leia-se: 13.09.2022 a 12.09.2023

Protocolo: 869466

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
o NÚclEo dE GErENciaMENto dE traNsPortE MEtroPolitaNo, torna 
público que realizará nos termos da lei n.º 8.666/93, lei n.º 10.520/2002, 
decreto Estadual n.º 534/2020 e demais legislações correlatas, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para a contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de serviços terceirizados de limpeza, conserva-
ção e Higienização e copeiragem das instalações físicas e dos Bens Móveis 
do Núcleo de Gerenciamento de transporte Metropolitano-NGtM, conforme 
especificações e condições exigidas no Edital e demais anexos.
Número: 02/2022/NGtM
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local de abertura: https://www.gov.br/compras/ptbr/.
data da abertura: 16.11.2022 - 10:00 horas (horário de Brasília – df)
UasG: 926186 – Núcleo de Gerenciamento de transporte Metropolitano – 
av. Gentil Bitencourt, 1539 - Nazaré, Belém – Pa.
rEcEBiMENto dE ProPostas: a partir de 16/11/2022 no site coMPrasNEt.
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPrasNEt, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará e no ende-
reço www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 25 de outubro de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
dirEtor GEral NGtM

Protocolo: 869294

.

.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 036 de 25 de oUtUBro de 2022
o diretor Geral da agência de transporte Metropolitano do Estado – aG-
traN/Pa, no uso das atribuições conferidas pela lei Estadual n.º 9.049 de 
04 de abril de 2020.
rEsolvE:
i – designar o servidor ofir BEcKMaN alfaia, id funcional n° 57231996, 
ocupante do cargo de coordenador técnico – aGtraN/Pa, para responder 
como Gestor setorial, em substituição a servidora isabela tavares de 
Barros, id funcional n° 5945837, alterando parcialmente a Portaria n.º 
002/2022 publicadas nos doE n.º 34.854.
ii – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, até ulterior 
deliberação.
EdUardo dE castro riBEiro JÚNior
diretor da aGtraN/Pa

Protocolo: 869305
Portaria N.º 037 de 25 de oUtUBro de 2022
o diretor Geral da agência de transporte Metropolitano do Estado – aG-
traN/Pa, no uso das atribuições conferidas pela lei Estadual n.º 9.049 de 
04 de abril de 2020.
rEsolvE:
i – designar a servidora lUaNa da costa dos saNtos, id funcional n° 
5946112, ocupante do cargo de coordenador técnico  – aGtraN/Pa, para 
responder como suplente dos contratos 001/2021, 002/2021 e 005/2021, 
em substituição a servidora isabela tavares de Barros, id funcional n° 
5945837, alterando parcialmente as Portarias n.º 008/2021, 009/2021 e 
012/2021 publicadas no doE n.º 34.822.
ii – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, até ulterior 
deliberação.
EdUardo dE castro riBEiro JÚNior
diretor da aGtraN/Pa

Protocolo: 869307

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 035/2022 - GaB/aGtraN-Pa
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPolitaNo – aG-
traN/Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11 
da lei Estadual 9.049, de 29 de abril de 2020 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº 34.375 de 16/10/2020.
coNsidEraNdo o Processo n° 2022/1175477 que se refere a aquisição de 
10 (dez) de computadores - Kit computador dEsKtoP, pela Empresa iN-
tErBrasil coMErcial ltda.
coNsidEraNdo o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E s o l v E:
dEsiGNar
1 - a servidora aGatHa dias fErrEira araUJo, id funcional n° 5948270, 
ocupante do cargo de Supervisor de Operação – AGTRAN/PA,, para fiscali-
zar o contrato n° 010/2022 – aGtraN/Pa, celebrado entre a aGtraN/Pa 
e a Empresa iNtErBrasil coMErcial ltda, cujo objeto é a aquisição de 
10 (dez) de computadores - Kit computador dEsKtoP;
2 – o servidor rENaN loBato costa, id funcional n° 5915852, ocupante 
do cargo de Coordenador Técnico – AGTRAN/PA, como fiscal suplente para 
assumir a fiscalização do Contrato n° 010/2022-AGTRAN/PA, nas ausên-
cias e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 21 de outubro de 2022.
EdUardo dE castro riBEiro JUNior
dirEtor GEral

Protocolo: 869295 

.

coNtrato
.

contrato: 010/2022
exercício: 2022
objeto: aquisição de 10 (dez) computadores – Kit computador dEsKtoP.
valor total: 34.970,00 (trinta e quatro mil novecentos e setenta reais)
data da assinatura: 21/10/2022
vigência: 12 (doze) meses
origem: Pregão Eletrônico
orçamento:
ProJEto/atividadE: 45201.26.122.1297.8338
PlaNo iNtErNo: 4120008338E
ElEMENto dE dEsPEsa: 3.449052.35 – EQUiPaMENtos E acEssÓrios 
Para ProcEssaMENto dE dados.
fonte de recurso: 0101 – rEcUrsos do tEsoUro do Estado
contratado: iNtErBrasil coMErcial ltda
Endereço: travessa Humaitá, nº 2233, 1º andar, sala 101, cEP: 66093-
047. Bairro do Marco. Belém/Pa.
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 869293

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 031/2022-GaB/aGtraN
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPolitaNo – aG-
traN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º, art. 3º da 
lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.3753 de 16/10/2020.
r E s o l v E:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo:

NoMe id.FUNc. PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

raissy de  freitas Neto 5946425 01/12/2021 a 
30/11/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

Belém, 28 de outubro de 2022
EdUardo dE castro riBEiro JUNior
dirEtor GEral

Protocolo: 869063
Portaria Nº 032/2022-GaB/aGtraN
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPolitaNo – aG-
traN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º, art. 3º da 
lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.3753 de 16/10/2020.
r E s o l v E:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo:

NoMe id.FUNc. PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

Marcos Muricio viana Porto 5945842 14/05/2021 a 
13/05/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

Belém, 28 de outubro de 2022
EdUardo dE castro riBEiro JUNior
dirEtor GEral

Protocolo: 869069
Portaria Nº 033/2022-GaB/aGtraN
dirEtor GEral da aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPolitaNo – aG-
traN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º, art. 3º da 
lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.3753 de 16/10/2020.
r E s o l v E:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo:

NoMe id.FUNc. PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

João renato Maia de aguiar 5945676 01/01/2021 a 
31/12/2021 01/12/2022 a 30/12/2022

Belém, 28 de outubro de 2022
EdUardo dE castro riBEiro JUNior
dirEtor GEral

Protocolo: 869072
Portaria Nº 034/2022-GaB/aGtraN
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE traNsPortE MEtroPolitaNo – aG-
traN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º, art. 3º da 
lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.3753 de 16/10/2020.
r E s o l v E:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo:

NoME id.fUNc. PErÍodo aQUisitivo PErÍodo dE GoZo

camila cardoso cardias 5921379 01/09/2021 a 
31/08/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

Belém, 28 de outubro de 2022
EdUardo dE castro riBEiro JUNior
dirEtor GEral

Protocolo: 869078
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLóGica

.

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da Portaria nº 961, de 04 de outubro 
de 2022, publicada no doe nº 35.142 de 05/10/2022, Protocolo: 
861110.
onde se lê:

MatrÍcULa NoMe eXercÍ-
cio PerÍodo de GoZo

54186791/4 daNiEl JosÉ BarBosa sidÔNio 2016/2017 12/12/2022 a 10/01/2023

Leia-se:

MatrÍ-
cULa NoMe eXercÍ-

cio PerÍodo de GoZo

54186791/4 daNiEl JosÉ BarBosa sidÔNio 2015/2016 12/12/2022 a 10/01/2023

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 27 de outubro de 2022.

Protocolo: 869304
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do coNtrato: 07/2020
Nº do terMo aditiVo: 04
data da assiNatUra: 27/10/2022
oBJEto do tErMo aditivo: Prorrogar por 12 (doze) meses, a contar de 
29/10/2022 a 28/10/2023 o prazo de vigência do contrato nº 07/2020, 
atendendo a conveniência administrativa da secretaria de Estado de ciên-
cia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, de acordo 
com o que prevê a cláUsUla sEGUNda – viGÊNcia.
orÇaMENto:

ProG. dE traBalHo dEsPEsa foNtE aÇÃo Pl. iNtErNo

48101.19.122.1297.8338 339037 0124008794
0324008794 232868 4120008338c

coNtratado: BElÉM rio sEGUraNÇa EirEli (cNPJ: 17.433.496/0001-90).
ENdErEÇo: avenida almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy, nº 
205, Bairro sousa, Belém, Pará, cEP 66.613-155.
ordENadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtEs

Protocolo: 869413
..

diÁria
.

Portaria Nº 1.013 de 27 de oUtUBro de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1313259;
r E s o l v E:
caNcElar a Portaria nº 1.000 de 21.10.2022, publicada no doE nº 
35.160 de 24.10.2022, que concedeu 3 e ½ diárias (três e meia) diárias ao 
servidor o servidor JosÉ PErEira E silva NEto, identidade funcional nº 
5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC; a viajar a Brasília-DF, nos 
dias 23/10 a 26/10/2022, a fim de participar de reuniões com dirigentes 
do Ministério da Educação (MEc) e fundo Nacional de desenvolvimento da 
Educação (fNdE), além de reuniões com parlamentares, para tratar sobre 
o Programa Nacional de acesso ao Ensino Médio e Emprego – ProNatEc.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 27 de outubro de 2022.

Protocolo: 869536

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
torNar sEM EfEito a publicação de Protocolo nº 862272, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 35.145, de 07/10/2022, referente ao extrato 
de termo de bolsa do candidato credenciado por meio do edital 002/2022 
– SECTET, Edital de credenciamento de profissionais especializados para 
instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do Programa Pará Profissional, sem geração de vínculo 
empregatício com o Estado do Pará, por motivo de desistência do creden-
ciado, tornando-o assim descredenciado neste processo.
coordENaÇÃo
adENilsoN PaNtoJa MoUra

Esta publicação tem efeito retroativo a contar do dia 07.10.2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 27 de outubro de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 869717
Portaria Nº 1.012 de 27 de JULHo de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1313953;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria 1.001 de 21 de outubro de 2022, publicada 
no doE nº 35.160 do dia 24/10/2022, que concedeu 3 e ½ (três  e Meia) 
diárias, aos Bolsistas do ProNatEc MarcEliNo da silva coElHo, cPf 
nº 587.862.282-34, taMisi Matos olivEira cPf nº 947.289.842-49; e 
Maria BEatriZ MaNdElErt PadovaNi cPf nº 068.531.418-90, lotados 
na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a 
viajarem a Brasília-DF, nos dias 23/10 a 26/10/2022, a fim de participarem 
de reuniões com dirigentes do Ministério da Educação (MEc) e fundo 
Nacional de desenvolvimento da Educação (fNdE), além de reuniões com 
parlamentares, para tratar sobre o Programa Nacional de acesso ao Ensino 
Médio e Emprego – ProNatEc.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 27 de outubro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 869521

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
distrato de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - sEctEt - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
PartEs: sEctEt e sHirlEY toBElEM da silva.
fUNÇÃo: Bolsista – coordENaÇÃo
iNÍcio da Bolsa: 29/03/2022.
data do ENcErraMENto da Bolsa: 28/10/2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 869661
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
distrato de Bolsa de incentivo – Edital nº 022/2022 - sEctEt - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
PartEs: sEctEt e Elias foNsEca GoMEs.
fUNÇÃo: Bolsista - coordENaÇÃo.
iNÍcio da Bolsa: 28/07/2022.
data do ENcErraMENto da Bolsa: 27/10/2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado
EXtrato dE distrato do tErMo dE coNcEssÃo dE Bolsa dE iNcEN-
tivo do ProGraMa Pará ProfissioNal
distrato de Bolsa de incentivo – Edital nº 022/2022 - sEctEt - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
PartEs: sEctEt e KENY lUcas da silva GoEs.
fUNÇÃo: Bolsista - coordENaÇÃo.
iNÍcio da Bolsa: 28/07/2022.
data do ENcErraMENto da Bolsa: 27/10/2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 869640
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: KaMirYs do socorro PErEira riBEiro
fUNÇÃo: instrutor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
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perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: WEllaNY riBEiro costa alvEs
fUNÇÃo: instrutor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: fraNcisco fidElis da silva
fUNÇÃo: instrutor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: GErardo alEXaNdrE MENdEs NasciMENto
fUNÇÃo: instrutor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/Mf: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: MatHEUs HENriQUE silva caNdEias
fUNÇÃo: instrutor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: MaYro saraiva da silva
fUNÇÃo: instrutor
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 869525
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação supe-
rior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: EdiNailda saNtos soUZa cardoso
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: aNtoNio raMalHo da silva filHo
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ElisaBEtE MartiNs BoNfiM
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL

coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: GEovaNa soarEs da silva
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: liliaNE da PENHa rodriGUEs alvEs
fUNÇÃo: apoio as atividades administrativas
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 869507
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: KEllY cristiNa E silva MoY
fUNÇÃo: coordenação
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: JarlEY da rocHa riBEiro
fUNÇÃo: coordenação
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato do terMo de ProrroGaÇÃo de ViGÊNcia de coNces-
sÃo de BoLsa de iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: MiQUEias da costa PiNto
fUNÇÃo: coordenação
EDITAL de Credenciamento do Programa Pará Profissional, Edital 022/2022.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
data dE assiNatUra: 28/10/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 869513
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 243/2022 – GaBiNete, de 27 de outubro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos 
E PEsQUisas – faPEsPa, no uso de suas atribuições legais e com funda-
mento no parágrafo único, viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNsidEraNdo o procedimento de instauração da comissão de Processo 
administrativo sancionatório, designada pela Portaria n. 102/2022 - 
GABINETE/FAPESPA, de 09/05/2022, publicada no Diário Oficial do Estado 
n.34.965, de 10 de Maio de 2022;
coNsidEraNdo os termos do memorando n.002/2022 (seq. 03), de 
03/10/2022, da lavra do Presidente da Comissão, em que solicita e justifica 
a necessidade de prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados, 
constante no processo administrativo eletrônico n.2022/1272061;
rEsolvE:
art. 1º ProrroGar a comissão instituída pela Portaria acima referida, 
para que no prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis, seja dada continuidade 
aos trabalhos da comissão de Processo administrativo sancionatório-Pas, 
a contar da data subsequente ao termino final do último prazo então 
concedido, nos termos estabelecidos no art. 111, § 4º da lei Estadual 
n.8.972, de 13/01/2020.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 27 de outubro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 868592
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.

errata
.

errata
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 002/2022
Publicada no doE n° 35.166 de 27/10/2022, na sessão disPENsa dE li-
citaÇÃo.
Protocolo nº 868701
onde se lê: no valor de r$ 206,00 (duzentos e seis reais), referente à 
aquisição de serviço de certificado digital tipo A3 para pessoa física.
Leia-se: no valor de r$ 302,00 (trezentos e dois reais), referente à aquisi-
ção de serviço de certificado digital tipo A3 para pessoa jurídica.
ordenador de despesa: Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente da faPEsPa
errata
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Publicada no doE n° 35.166. de 27/10/2022, na sessão ratificaÇÃo dE 
disPENsa dE licitaÇÃo.
Protocolo nº 868707
onde se lê: no valor de r$ 206,00 (duzentos e seis reais).
Leia-se: no valor de r$ 302,00 (trezentos e dois reais).
ordenador de despesa: Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente da faPEsPa

Protocolo: 869418

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 109/2022
objeto: o apoio da faPEsPa à realização do Evento denominado ii Encon-
tro de Pesquisa em Educação e Ensino de ciências na amazônia (ii EPEE-
ca), a ser desenvolvido pelo(a) oUtorGado(a), que ocorrerá no período 
de 12, 13 e 14 de dezembro de 2022, no centro de ciências e Planetário 
do Pará (ccPPa/UEPa), na cidade de Belém/Pa.
outorgado(a): luely oliveira da silva
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
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 869440
terMo de oUtorGa N.º 110/2022
objeto: o apoio da faPEsPa à realização do Evento denominado i se-
minário em Engenharia da água e solo da amazônia – sEMEasa, a ser 
desenvolvido pelo(a) oUtorGado(a), que ocorrerá no período de 14, 15 e 
16 de dezembro de 2022, no auditório frei leônidas vavassori e na Ufra/
campus capanema, na cidade de capanema/Pa.
outorgado(a): Pedro daniel de oliveira
valor: r$ 29.961,50 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um reais 
e cinquenta centavos)
vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 27/10/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 869449

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° termo aditivo ao contrato n° 018/2020
contratada: arrais serviços Mecânicos, construção, conservação e logís-
tica EirEli.
cNPJ: 07.346.264/0001-40.
Endereço: alameda Moça Bonita, n° 97, Bairro: castanheira, Belém-Pa.
objeto: o Presente aditivo tem por objeto prorrogação de vigência e o 
reajuste de preços.
vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023
valor: r$ 191.521,92
Exercício: 2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339033
fonte: 0101
Processo nº 2020/532988
ordenador: MarcEl do NasciMENto BotElHo - diretor-Presidente da 
faPEsPa.

Protocolo: 869376

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 255/2022 – GaBiNete, de 27 de outubro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos 
E PEsQUisas - faPEsPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de Julho de 2007, e alterações posteriores.
coNsidEraNdo os termos do Processo n. 2022/1376846;
rEsolvE:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias do servidor 
Marcos otávio fErrEira dE lEMos, id. funcional nº. 5930416/1, a 
contar de 01/11/2022 a 15/11/2022, concedido por meio da Portaria nº. 
225/2022 - GaBiNEtE, publicada no doE Nº. 35.126, de 23/09/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 27 de outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 869291
.

oUtras MatÉrias
.

cHaMada FaPesPa/cNPQ N.º 008/2022
ProGraMa de aPoio À FiXaÇÃo de JoVeNs doUtores No BrasiL
ProrroGaÇÃo de sUBMissÃo da ProPosta
Prazo de submissão: o prazo para inscrição das propostas do programa 
ficará aberto até o dia 31/10/2022.
as inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do formulário 
eletrônico (Google forms), disponível no link https://forms.gle/rJ8cUJ3Ns-
N8K9r6Ha.
deyvison Medrado
Diretor Científico

Protocolo: 869699

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 636, de 26 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) laEdsoN carlos Gaia JUNior, aNalista 
dE sistEMas, matrícula 71838, 24/10/2022 a 24/10/2022, à Belém-Pa/
Moju/Belém-Pa, para substituição de meio de segurança e instauração de 
boletim de ocorrência na Polícia civil.(MEia diaria ). ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 637, de 26 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) laEdsoN carlos Gaia JUNior, aNalista 
dE sistEMas, matrícula 71838, 22/10/2022 a 22/10/2022, à Belém-
Pa/Primavera /Belém-Pa, para substituição de container vandalizado e 
instauração de boletim de ocorrência na Polícia civil.  ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 638, de 27 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) diNa Elarrat araUJo, assessora i, matrícula 
5945605, 02/11/2022 a 04/11/2022, à Belém-Pa/curralinho-Pa/Belém-
PA, para Verificação e emissão do Termo de Entrega da Obra da E.E.E.E.M.F. 
vera cruz e de uma residência. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 639, de 27 de oUtUBro de 2022  - 
diária ao(à) colaborador(a) Maria HElENa da silva, assistente 
administrativo, matrícula 71.872, 02/11/2022 a 04/11/2022, à Belém-Pa/
Curralinho-PA/Belém-PA, para Verificação e Emissão do Termo de Entrega 
da obra da E.E.E.E.M.f vera cruz e de uma residência. ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 640, de 27 de oUtUBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarcUs viNiciUs Prado coral, assessor 
i, matrícula 5592534, 02/11/2022 a 04/11/2022, à Belém-Pa/curralinho-
PA/Belém-PA, para Verificação e Emissão do Termo de Entrega da Obra da 
E.E.E.E.M.f. vera cruz e de uma residência. ordenador: Marcos aNtoNio 
BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 869184
t..
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito PUBLicaÇÃo
tornar sem efeito a publicação referente ao “ 1º termo aditivo ao contrato 
nº 004/2022 ” entre ProdEPa / afl ENGENHaria EirEli, Publicado em 
06/10/2022 – Protocolo 860999 - ordENador rEsPoNsávEl: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa.

Protocolo: 869194
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de diLiGÊNcia a Processo Licitatório
 a secretaria de Estado de Esporte e lazer, informa que realizará dili-
gência relativas a segunda fase do processo licitatório tomada de Pre-
ços nº01/2022, cujo objeto é contração de empresa especializada para a 
construção de complexo esportivo do conjunto do ipês, no município de 
castanhal-Pa. desse modo, os licitantes habilitados estão convocados a 
comparecer no setor de licitações no dia 01/11/2022 às 10h na sede da 
sEEl.
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022.
lorena Miranda de figueiredo
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 869398

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

ato Nº 72, de 27 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no 
uso das atribuições conferidas pelo art. 8º, viii, da lei complementar nº 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1168764, rEsolvE:
Exonerar silvio darlEY PErEira fErNaNdEs, id. funcional nº 
54189105/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública, do cargo 
em comissão de assEssor tÉcNico dE dEfENsoria, código das-dEf
-PUB, a contar de 30/09/2022.
Nomear silvio darlEY PErEira fErNaNdEs, id. funcional nº 
54189105/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública, do cargo 
em comissão de oficial dE GaBiNEtE, código das-dEf-PUB, a contar de 
20/10/2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 869722
Portaria Nº 61/2022/GaB/dPG, de 27 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 8º, incisos i e viii, da lei comple-
mentar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; coNsidEraNdo os termos 
da lei Estadual de nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que instituiu o dia 
do servidor Público Estadual; coNsidEraNdo a programação institucional 
organizada por esta defensoria Pública, voltada para membros, servidores 
e estagiários da instituição, por ocasião do dia do servidor Público Esta-
dual; rEsolvE:
Art. 1º Liberar de suas atividades finalísticas e/ou administrativas junto a 
suas respectivas unidades de atuação, sem prejuízo de seus vencimentos, 
os (as) Membros (as), servidores (as) e Estagiários (as) da defensoria 
Pública do Estado do Pará que forem participar da Programação da semana 
do servidor sangue verde, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2022, 
às 10 horas e no dia 28 de outubro de 2022, de 8 às 12 horas.
Parágrafo único. As chefias de cada núcleo/unidade administrativa deverão 
zelar pela continuidade do serviço, em especial no que tange às audiências 
judiciais agendadas para a data.
art. 2º a Escola superior da defensoria Pública do Estado do Pará deverá 
certificar a participação no evento.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 869740

Portaria Nº 695/2022/GGP/dPG, de 21 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 8°, viii e Xv, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Proces-
so administrativo Eletrônico nº 2022/1344883; rEsolvE:
rEvoGar, a pedido, a Portaria nº 409/2018-GaB/dPG, de 23.10.2018, 
publicada no d.o.E. nº 33.726, de 24.10.2018, que designou o defensor 
Público EtElviNo QUiNtiNo MiraNda dE aZEvEdo para atuar na 
corregedoria Geral da defensoria Pública, com o consequente retorno à 
sua titularidade, a contar de 03 de novembro de 2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 868169
Portaria Nº 705/2022-GGP-dM, de 27 de oUtUBro de 2022. 
a dirEtora MEtroPolitaNa, no uso das atribuições delegadas pelo art. 
7º, 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 o 
afastamento em razão de licença maternidade da defensora Pública annalu 
Marinho ferreira, coordenadora do Núcleo de atendimento Especializado 
à família, concedida pela Portaria nº 585/2022/GGP/dPG, publicada no 
doE de 22/09/2022; considerando o Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1376326; rEsolvE: dEsiGNar o defensor Público rodriGo 
olivEira BEZErra, id. funcional: 57231624, para responder pela 
coordenação do Núcleo de atendimento Especializado à família, pelo 
período de 12/09/2022 a 10/03/2023, até o efetivo retorno da titular, 
defensora Pública annalu Marinho ferreira, resguardados os efeitos 
financeiros.
lUciaNa saNtos filiZZola BriNGEl
diretora Metropolitana

Protocolo: 869349
Portaria Nº 699/2022 - GGP/dPG, de 27 de oUtUBro de 2022. 
a subdefensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 9º, v, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando o disposto nos artigos 7º, § 4º da resolução nº 299, de 
07 de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de Plantão pelas 
defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à diretoria 
do interior, alterada e acrescida pela resolução csdP nº 300, de 21 de 
fevereiro de 2022; considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/ 1357471; rEsolvE: Excluir, a pedido, os dias 06, 07, 09, 12, 13, 14, 
15, 16 e 19/12/2022, de folgas da defensora Pública GHEisa aNdradE dE 
Brito, dos efeitos da Portaria nº 599/2021 – GGP/dPG, de 04/11/2021, 
publicada no d.o.E. Nº 34.757, de 05/11/2021, que trata de concessão 
de folgas compensatórias aos Membros da defensoria Pública do Estado 
do Pará.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 869629
Portaria Nº 713/2022/GGP/dPG, de 27 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 8º, viii e Xv, da lei complementar nº 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1168764, rEsolvE:
Conceder Gratificação de Atividade de Gabinete – GAG, no percentual de 
30% (trinta por cento), incidente sobre o vencimento-base, ao servidor pú-
blico silvio darlEY PErEira fErNaNdEs, id. funcional nº 54189105/1, 
a contar de 20/10/2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 869611
Portaria Nº 701/2022/GGP/dPG, de 26 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 8°, viii e Xv, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Proces-
so administrativo Eletrônico nº 2022/1049423; rEsolvE:
i- rEvoGar a Portaria nº 187/2020-GaB/dPG, de 27.07.2020, publicada 
no d.o.E. nº 34.295, de 29.07.2020, que designou o defensor Público 
rEGiNaldo tavEira riBEiro para atuar na defensoria criminal de Marabá, 
com itinerância para a 1ª defensoria Pública cível/criminal de Jacundá, com 
o consequente retorno à sua titularidade, a contar de 24 de outubro de 2022.
ii- rEvoGar, a contar de 23 de outubro de 2022, o art. 42 da Portaria nº 
650/2022/GaB/dPG, de 06.10.2022, publicada no d.o.E. Nº 35.145, de 
07.10.2022, que designou o defensor Público cEZar tHiaGo BarrEto 
corrEia para atuar na 1ª defensoria Pública cível/criminal de tailândia.
iii- dEsiGNar o defensor Público cEZar tHiaGo BarrEto corrEia, id 
funcional nº 5957714, para auxiliar a defensoria Pública criminal de Mara-
bá em acumulação com a 1ª defensoria Pública cível/criminal de Jacundá, 
a contar de 24 de outubro de 2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 869618
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ato Nº 73, de 27 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no 
uso das atribuições conferidas pelo art. 8º, viii, da lei complementar nº 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1168764, rEsolvE:
Exonerar MarcUs viNiciUs GoMEs HolaNda, id. funcional nº 
57175989/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública, do cargo 
em comissão de assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, código das-dEf
-PUB, a contar de 30/09/2022.
Nomear MarcUs viNiciUs GoMEs HolaNda, id. funcional nº 
57175989/1, ocupante do cargo de  analista de Gestão Pública, do cargo 
em comissão de assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, código das-dEf
-PUB, a contar de 20/10/2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 869556
Portaria Nº 709/2022/GGP/dPG, de 27 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no 
uso das atribuições conferidas pelo art. 8º, viii, da lei complementar nº 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1168764, rEsolvE:
revogar a Portaria nº 100/2022/GGP/dPG, de 07/03/2022, publicada 
no D.O.E nº 34.884, de 08/03/2022, a qual concedeu Gratificação de 
atividade de Gabinete – GaG, no percentual de 30% (trinta por cento), 
incidente sobre o vencimento-base, ao servidor Público MarcUs viNiciUs 
GoMEs HolaNda, id. funcional nº 57175989/1, a contar de 30/09/2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 869569
Portaria Nº 714/2022/GGP/dM, de 27 de oUtUBro de 2022. 
a diretora Metropolitana, no uso das atribuições delegadas pelo art. 7º, 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 2022/1276129; rEsolvE: art. 1º revogar a 
gratificação de acumulação concedida à Defensora Pública LEILIANA SANTA 
BrÍGida soa dE liMa, conforme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍcULa
titULari-

dade/ desiG-
NaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo

GratiFica-
ÇÃo

reVoGar a 
Partir de

leiliana santa 
Brígida soares 

lima
55589060

2ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

15ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

29/09/2022

Art. 2º Conceder gratificação de acumulação aos Defensores Públicos, con-
forme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍcULa
titULari-

dade/ desiG-
NaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo

GratiFica-
ÇÃo

PerÍodo de 
coNcessÃo

Márcio Neiva 
coelho 5895976

9ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

15ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

30/09/2022 a 
19/12/2022

José flávio 
ribeiro Maués 54182664

1ª defensoria 
Pública dos Jui-
zados Especiais 

cíveis

4ª defensoria 
Pública dos Jui-
zados Especiais 

cíveis

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

05/07/2022 a 
19/12/2022

lUciaNa saNtos filiZZola BriNGEl
diretora Metropolitana

Protocolo: 869570
Portaria Nº 712/2022/GGP/dPG, de 27 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no 
uso das atribuições conferidas pelo art. 8º, viii, da lei complementar nº 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1168764, rEsolvE:
revogar a Portaria nº 021/2016-dP/GaB, de 02/02/2016, publicada no 
D.O.E nº 33.062, de 02/02/2016, a qual concedeu Gratificação de Atividade 
de Gabinete – GaG, no percentual de 30% (trinta por cento), incidente 
sobre o vencimento-base, ao servidor Público silvio darlEY PErEira 
fErNaNdEs, id. funcional nº 54189105/1, a contar de 30/09/2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 869597
Portaria Nº 710/2022/GGP/dPG, de 27 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 8º, viii e Xv, da lei complementar nº 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/1168764, rEsolvE:
Conceder Gratificação de Atividade de Gabinete – GAG, no percentual de 
30% (trinta por cento), incidente sobre o vencimento-base, ao servidor pú-
blico MarcUs viNiciUs GoMEs HolaNda, id. funcional nº 57175989/1, 
a contar de 20/10/2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 869572
Portaria Nº 706/2022/GGP/dM, de 27 de oUtUBro de 2022. 
a diretora Metropolitana, no uso das atribuições delegadas pelo art. 7º, 
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 2022/1161137; rEsolvE: 
Art. 1º Revogar a gratificação de acumulação concedida ao (à) Defensor 
(a) Público (a) Público (a), conforme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍcULa
titULari-

dade/ desiG-
NaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo

GratiFica-
ÇÃo

reVoGar a 
Partir de

Márcio Neiva 
coelho 5895976

9ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

6ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

14/08/2022

Márcio Neiva 
coelho 5895976

9ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

14ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

01/08/2022

Márcio Neiva 
coelho 5895976

9ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

8ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

30/08/2022

franciara 
lemos rell 55587528

1ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do venci-
mento-base, nos 
termos do art. 

2º, da resolução 
csdP nº 283, de 

16/11/2021.

19/08/2022



diário oficial Nº 35.168  93Sexta-feira, 28 DE OUTUBRO DE 2022

franciara 
lemos rell 55587528

1ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

13ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do venci-
mento-base, nos 
termos do art. 

2º, da resolução 
csdP nº 283, de 

16/11/2021.

16/08/2022

franciara 
lemos rell 55587528

1ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

15ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do venci-
mento-base, nos 
termos do art. 

2º, da resolução 
csdP nº 283, de 

16/11/2021.

01/08/2022

Art. 2º Conceder gratificação de acumulação ao (às) Defensor (as) Público 
(as), conforme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍcULa
titULari-

dade/ desiG-
NaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo

GratiFica-
ÇÃo

PerÍodo de 
coNcessÃo

adriana 
Martins Jorge 

João
55589094

7ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

6ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

16/08/2022 a 
30/11/2022

adriana 
Martins Jorge 

João
55589094

7ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

11ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

16/08/2022 a 
30/11/2022

claudine 
ribeiro de 

oliveira Martins 
Beckman

55589175
4ª defensoria 

Pública cível de 
Belém

10ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

20/08/2022 a 
29/11/2022

franciara 
lemos rell 55587528

1ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

13ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

17/08/2022 a 
05/09/2022

franciara 
lemos rell 55587528

1ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

8ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

31/08/2022 a 
05/09/2022

franciara 
lemos rell 55587528

1ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

16ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

01/09/2022 a 
28/10/2022

leiliana santa 
Brígida soares 

lima
55589060

2ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

15ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

02/08/2022 a 
29/09/2022

célia symon-
ne filocreão 
Gonçalves

57191007
5ª defensoria 

Pública cível de 
Belém

9ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

31/08/2022 a 
16/09/2022

caio favero 
ferreira 57234658

8ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

13ª defensoria 
Pública cível de 

Belém

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso 
i da resolução 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

06/09/2022 a 
24/11/2022

lUciaNa saNtos filiZZola BriNGEl
diretora Metropolitana

Protocolo: 869515

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 702/2022/GGP/dPG, de 26 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 8°, viii e Xv, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Proces-
so administrativo Eletrônico nº 2022/1298922; rEsolvE:
i- designar o defensor Público Jairo Maia JUNior, id funcional nº 
5957722, ocupante do cargo de coordENador dE NÚclEo rEGioNal, 
para coordenar o Núcleo regional do Marajó, com sede em Breves, no pe-
ríodo de 26 de setembro de 2022 a 12 de outubro de 2022.
ii- designar o defensor Público Jairo Maia JUNior, id funcional nº 
5957722, ocupante do cargo de coordENador dE NÚclEo rEGioNal, 
para coordenar o Núcleo regional do tocantins, com sede em abaetetuba, 
a contar de 13 de outubro de 2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 869668
.

diÁria
.

Portaria Nº 2043/2022 - da BeLÉM, 26/10/2022.
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 2022/1145694 de 06/09/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.
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NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

lEoNardo caBral JaciNto dEfENsor PÚBlico 043.484.056-46 castaNHal 5890175 rEaliZar itiNErÂNcia

03.091.1492.8633
 

aNtoNio Marcio cardoso 
GoUvEa assistENtE adMiNistrativo 648.916.402-78 castaNHal 57203877 aUXiliar dEfENsor

valdEMi soarEs dE olivEira Motorista 171.233.802-15 castaNHal 57213154 coNdUZir EQUiPE

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

castaNHal saNto aNtÔNio do taUá 02/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 869672
Portaria Nº 2042/2022 - da BeLÉM, 26/10/2022.
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 2022/1209667 de 19/09/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

rilKEr MiKElsoN dE olivEira 
viaNa dEfENsor PÚBlico 932.556.591-91 MaraBá 5895993 rEaliZar itiNErÂNcia

03.091.1492.8633silvaNa dE carvalHo fErrEira aUXiliar adMiNistratvo 733.913.602-91 MaraBá 9130 aUXiliar dEfENsor

claUdivaN Barros dos rEis Motorista 179.507.402-72 MaraBá 7810 coNdUZir EQUiPE

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

MaraBá sÃo doMiNGos do araGUaia 21/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 869662
Portaria Nº 2040/2022 - da BeLÉM, 26/10/2022.
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 2022/1351706 de 20/10/2022.
rEsolvE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

aNsElMo carlos NoGUEira 
MoNtEiro Motorista dE dEfENsoria 613.246.632-00 GErÊNcia dE traNsPortE 54194024

coNdUZir os Novos 
dEfENsorEs PÚBlicos Para 

o EvENto dE PossE EM 
MaritUBa

03.091.1492.8633

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM MaritUBa 30/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 869644
Portaria 2053/2022- da,27/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores aNdrE olivEira Bordalo, matrícula 80845355, cargo tÉcNico EM GEstÃo dE oBras PÚBlicas, 
aNtoNio aUGUsto soarEs dE olivEira, matrícula 57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica, objetivo rEaliZaÇÃo dE vistoria EM 
oBra do PrEdio Novo da dEfENsoria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a castaNHal, 
período 27/10/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 869575
Portaria 2052/2022- da,27/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores aNtoNio aUGUsto soarEs dE olivEira, matrícula 57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria 
PÚBlica, MaUro roBErto da cUNHa, matrícula 57201194-2, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica, valdiNEi carvalHo dE aviZ, matrícula 
57211726, cargo Motorista, objetivo visita tEcNica E fiscaliZaÇÃo dE oBras No Novo PrEdio da dEfENsoria No MUNiciPio. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a castaNHal, período 21/10/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 869564
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Portaria 2051/2022- da,27/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores aNtoNio aUGUsto soarEs dE olivEira, matrícula 57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria 
PÚBlica, MaUro roBErto da cUNHa, matrícula 57201194-2, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica , MarcElo fraNca MENdEs, matrícula 
57234558/1, cargo Motorista, objetivo fiscaliZaÇÃo dE oBra.  fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se 
de BElÉM a castaNHal, período 14/10/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 869552
Portaria 2050/2022- da,27/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor aNtoNio aUGUsto soarEs dE olivEira, matrícula 57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica, 
objetivo acoMPaNHar o dPG atÉ sÃo MiGUEl do GUaMa Para rEaliZar vistoria EM sala dE fÓrUM cEdida PElo tJPa E PrÉdio cEdido PEla 
PrEfEitUra Para dEfENsoria E, fiscaliZaÇÃo dE oBra dE coNstrUÇÃo EM castaNHal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a sÃo MiGUEl do GUaMá, período 04/10/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 869543
Portaria Nº 2045/2022 - da BeLÉM, 27/10/2022.
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 2022/1310514 de 11/10/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

lUis MarcElo MacEdo dE soUZa dEfENsor PÚBlico 010.563.541-
35 MaraBá 593897-0 rEaliZar itiNErÂNcia

03.091.1492.8633

claUdivaN Barros dos rEis Motorista 179.507.402-
72 MaraBá 7810 coNdUZir dEfENsor

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

MaraBá roNdoN do Pará 06/10/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 869691
Portaria Nº 2046/2022 - da BeLÉM, 27/10/2022.
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 2022/1310514 de 11/10/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

lUis MarcElo MacEdo dE soUZa dEfENsor PÚBlico 010.563.541-
35 MaraBá 593897-0 rEaliZar itiNErÂNcia 03.091.1492.8633

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

MaraBá roNdoN do Pará 13/10/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 869697
Portaria Nº 2041/2022 - da BeLÉM, 26/10/2022.
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 2022/1219797 de 21/09/2022.
rEsolvE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

alaN fErrEira daMascENo dEfENsor PÚBlico 758.950.992-20 NUdEcriM/BElÉM 54190211/3
rEaliZar aUdiÊNcias Na 

coMarca dE saNta iZaBEl 
do Pará

03.091.1492.8729

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGEM dEstiNo PErÍodo QtdE
BElÉM saNta iZaBEl do Pará 14/09/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 869655
Portaria Nº 2044/2022 - da BeLÉM, 27/10/2022.
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 2022/1286542 de 05/10/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.
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NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

caMila Morais dE alMEida aUX. adMiNistrativo 026.658.182-05 : PrEfEitUra MUNiciPal dE
BENEvidEs/ sEMtEPs-casa do cidadÃo 0301734

ParticiPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPriMENto 

do PPa 03.091.1492.8730

daNdara Brito fiGUErEdo assEssora JUrÍdica 010.325.672-52 NUGEM 5906663/3
flavio MarcElo cavalcaNtE 

Mota PaPiloscoPista 957.397.772-91 Policia civil/didEM 57215792

GaBriEla dE cassia da silva 
aNsElMo assEssora JUrÍdica 945.712.792-72 NaEfa 5926308/2

HElio da silva saNtos JUNior sEc.NUclEo 819.673.572-34 BalcÃo dE dirEitos 5964875-1

iGor lUÍs GoNÇalvEs E silva tÉc. dE dEfENsoria
PÚBlica 889.237.112-68 sEcrEtaria cÍvEl faZENda 57234575

iNGrid loPEs farias assEssora JUrÍdica 016.890.932-42 dPE-NUdEcriM 7565395
iZolda Maria raQUEl Garcia 

rEis da lUZ PaPiloscoPista 187.327.552-87 didEM/PolÍcia civil 225630

JEaN BrUNo daNiEl dE vascoN-
cElos assEssor JUrÍdico 018.424.022-00 ENtrÂNcia EsPEcial 5927337/2

KaroliNE tatHiaNE Mota PErEira PaPiloscoPista 658.027.802-15 PolÍcia civil/ EstaÇÃo
cidadaNia dE icoarac 57173548

lEoNardo aUGUsto MEsQUita 
loPEs aUXiliar adMiNistrativo 884.903.782-15 PrEfEitUra MUNiciPal dE

saliNÓPolis 125066-3

lUiZ carlos MorEira farias 
JUNior sEc. NUclEo 737.505.572-68 dir. adMiNistrativa 57227037

rEiKo saYUri YoKosaWa carNEi-
ro silva assEssora JUrÍdica 840.146.872-87 corrEGEdoria 5931714

NiltoN da costa MoNtEiro Mot. dE dEfENsoria 228.414.152-87 GEr. dE traNsPortEs 57211743 coNdUZir EQUiPE

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM MosQUEiro 06/08/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 869685
Portaria 2048/2022- da,27/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores aNtoNio aUGUsto soarEs dE olivEira, matrícula 57201147, cargo aNalista dE dEfENsoria 
PÚBlica, MaUro roBErto da cUNHa, matrícula 57201194-2, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica, lUis carlos dE alMEida rodriGUEs, 
matrícula 57211823, cargo Motorista, objetivo fiscaliZaÇÃo dE oBra E rEforMas da sEdE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a BoNito, período 13/10/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 869510
Portaria 2047/2022- da,27/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores oZaEl cordEiro Batista, matrícula 5965817, cargo GErENtE dE sErviÇos, faBio da silva alMEida, 
matrícula 57234555, cargo Motorista, objetivo rEaliZar rEParo EM MoBiliário coNforME solicitaÇÃo da coordENaÇÃo local. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MaritUBa, período 25/10/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 869501
Portaria 2049/2022- da,27/10/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) a defensora KassaNdra caMPos PiNto, matrícula 55589183, objetivo ParticiPaÇÃo No Xv coNGrEsso NacioNal 
das dEfENsoras E dEfENsorEs PÚBlicos - coNadEP. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
GoiÂNia, período 08/11/2022 a 11/11/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 869522

.

.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 69, de 26 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, viii e XXvii, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1237267, rEsolvE:
i - Exonerar MaYaNa Barros JorGE JoÃo, defensora Pública, id. funcional nº 5931565, do cargo em comissão de coordENador dE NÚclEo rEGio-
Nal, código GEP-das-011.3, a contar de 05 de setembro de 2022.
ii - Nomear GUilHErME israEl KocHi silva, defensor Público, id. funcional nº 5931572, para exercer o cargo em comissão de coordENador dE 
NÚclEo rEGioNal, código GEP-das-011.3, junto ao Núcleo regional do caeté, a contar de 15 de setembro de 2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 869245
ato Nº 71, de 27 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, viii e XXvii, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1374839; rEsolvE:
Nomear JUliaNa GoEs rocHa, id funcional nº 5941099, para exercer o cargo em comissão de coordENador dE NÚclEo rEGioNal, código GEP-
das-011.3, junto ao Núcleo regional do Marajó, a contar de 13 de outubro de 2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 869695
ato Nº 70, de 26 de oUtUBro de 2022.
a dEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8°, viii e XXvii, da lei complementar 
nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1298922; rEsolvE:
Nomear Jairo Maia JUNior, id funcional nº 5957722, para exercer o cargo em comissão de coordENador dE NÚclEo rEGioNal, código GEP-
das-011.3, a contar de 26 de setembro de 2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 869653



diário oficial Nº 35.168  97Sexta-feira, 28 DE OUTUBRO DE 2022

..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 069/tJPa/2022
Homologo o procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 069/2022, objetivando a contratação de serviço de sustentação 
da Plataforma target - atualmente licenciada ao tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará - para apoio à Governança e Gestão de tic, incluindo suporte 
técnico, implantação, desenvolvimento e evolução, além de treinamento, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência, anexo i do edital, conforme ata de realização e termo de ad-
judicação. todas as informações a respeito do certame estão disponíveis 
em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 25/10/2022. secretaria 
de administração do tJPa.

Protocolo: 869197
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

do coNtrato Nº 061/2022/tcM/Pa.
das PartEs: triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios do Estado do Pará 
– tcM e o iNstitUto coNsUlPaM coNsUltoria PÚBlico-Privada.
do oBJEto: a prestação de serviços de organização, planejamento e rea-
lização de concurso público para o provimento de cargos efetivos de nível 
médio e superior do quadro de pessoal do tcMPa.
data da assiNatUra: 27 de outubro de 2022.
do valor: lotE i: r$ 949.000,00 (novecentos e quarenta e nove mil 
reais) e lotE ii: r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
do PraZo dE viGÊNcia: 12 (doze) meses, contados da data da publica-
ção do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Pará.
da fUNdaMENtaÇÃo: Pregão Eletrônico n.º 012/2022/tcMPa 
(Pa202213465).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Classificação: 03101.01.122.1454-8743 
- operacionalização da Gestão de Pessoas. Elemento: 339039 - outros 
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. fonte: 0101 - recursos ordinários.
do ordENador rEsPoNsávEl: conselheira Mara lÚcia BarBalHo da 
crUZ – Presidente do tcM/Pa.
do foro: da cidade de Belém, Estado do Pará.
do cNPJ da coNtratada: Nº 08.381.236/001-27.
ENdErEÇo da coNtratada: rua Evilásio de almeida Miranda, 280, bairro 
Edson Queiroz, cidade de fortaleza/cE, cEP 60.833-760.

Protocolo: 869312
..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.388, de 26 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o Expediente o nº 018480/2022;
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor diEGo assUNÇÃo BorGEs, assistente de transpor-
te NM-01, matrícula n° 0100928, para exercer em substituição o cargo em 
comissão de chefe da assessoria de cerimonial e relações institucionais 
Ns-02, durante o impedimento da titular dioNE cElia GUiMarÃEs, no 
período de 01 a 30-11-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 869333

.

diÁria
.

Portaria Nº 39.290, de 25 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 100/2022 – GaBcrEccl, protocolizado 
sob os Expedientes nº 016718/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar os servidores iZaBEllE saNtos GUiMarÃEs fraZÃo dE 
soUsa, assessora de conselheiro, matrícula nº 0100712 e dioGENEs da 
silva fiorEsE, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101361, para 
participarem do “viii Encontro Nacional dos tribunais de contas”, no rio de 
Janeiro/rJ, concedendo-lhes 04 (quatro) diárias e ½ meia para o período 
de 15 a 19-11-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 869331
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 39.381, de 25 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNsidEraNdo a solicitação do interessado através dos documentos pro-
tocolados sob os Expedientes nº 016968/2022, e nº 017187/2022;
r E s o l v E:
torNar sem efeito a Portaria nº 39.256 de 27-09-2022, publicada no 
doE, de 05/10/2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 869451
.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, em cumprimento ao 
disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal de contas do Estado 
do Pará, comunico através do presente, a senhora sElMa HElENa liMa dE 
PiNa, (cPf: XXX.482.622-XX), Presidente à época, para que, no prazo de 
quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificati-
vas nos autos do Processo n° tc/515731/2016, que trata da Prestação de 
contas da associaÇÃo dE PEQUENos ProdUtorEs, referente ao con-
vênio sEsPa nº 015/2012, o qual poderá ser consultado mediante acesso 
ao “Portal do JUrisdicioNado” do tcE-Pa, no endereço eletrônico: 
https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUsivaMENtE, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ tUffi saliM JUNior
secretário-Geral

Protocolo: 869199
instrumento substitutivo de contrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01801
valor: r$ 367.990,00 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa reais).
data de Emissão: 20/10/2022
objeto: aquisição de veículo do tipo utilitário, para atender às necessida-
des da frota própria de veículos do tcE/Pa.
orçamento: Programa de trabalho: 01032145585710000
Natureza da despesa: 44905200
fonte do recurso: 0101000000
contratada: J. c. MaraNHao coM. E rEP. ltda
cNPJ: 83.208.140-0001/87
Endereço: rodovia do coqueiro, 0555, coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67015000
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 869220
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

eXtrato de Portaria N.º 044/2022-cGMP/Pa, de 26 de oUtUBro de 2022.
o corrEGEdor-GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no 
uso de  suas atribuições legais conferidas pelo artigo 30 da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06/07/2006 (lei orgânica do Ministério Público do 
Estado do Pará);r E s o l v E:instaurar o devido Processo administrativo 
disciplinar (Pad), em desfavor da Membro do Ministério Público do Estado 
do Pará, pelos fatos constantes dos autos do Procedimento disciplinar 
Preliminar – PdP n.º 010/2022-cGMP/Pa. PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE 
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e cUMPra-sE. GaBiNEtE da corrEGEdoria-GEral do MiNistÉrio 
PÚBlico do Estado do Pará, em 26 de outubro de 2022.
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior
Procurador de Justiça/corregedor-Geral do Ministério Público/Pa.

Protocolo: 869260

.

.

coNtrato
.

Núm. do Contrato: 190/2022-MP/PA
Modalidade de Licitação: inexigibilidade de Licitação n. 026/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e o iNstitUto 
cUltUral MaUricio dE soUsa. (cNPJ nº 01.987.656/0001-02)
Objeto: Serviço de produção de material gráfico digital relacionado à re-
vista “turma da Mônica”, para uso de cartilha digital do tipo revista em 
quadrinhos, a fim temático-pedagógico, em ações educativas promovidas 
pelo MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará.
data da assinatura: 27/10/2022
vigência: 28/10/2022 a 28/04/2023
valor global: r$ 70.000,00 (setenta mil reais).
dotação orçamentária: atividade: 339039 – outros serv. de terceiros - 
Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 869587

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 4º.
Núm. do contrato: 045/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e EMPrEsa J&f ENGENHaria ltda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Execução de reforma de imóvel 
(lote ii – reforma em galpão do MPPa no município de Belém – Pa, locali-
zado à av. almirante tamandaré, nº 413 – Belém/Pa – cEP: 66020-000). 
reajuste contratual, nos termos dos arts. 5º, 40, Xi, e 55, iii da lei fede-
ral nº. 8.666/93 c/c cláusula sétima do contrato.
data de assinatura: 26/10/2022.
dotação orçamentária: atividades: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais.
Elementos de despesa: 449039 – outros serv. de terceiros – Pessoa Jurídica.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 869190

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 25 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4507/2022-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 138399/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcas rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: assEssor Militar iii - cPc-MP-GM iii
MatrÍcUla: 999.3271
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): soure/Pa, salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(s): 24/08/2022 - 25/08/2022
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, 16 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
setembro de 2022
Portaria Nº 4926/2022-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 140552/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE liMa da Graca
carGo/fUNÇÃo: assEssor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MatrÍcUla: 999.2654

fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): concórdia do Pará/Pa, curuçá/Pa, inhangapi/Pa, igarapé-a-
çu/Pa, Maracanã/Pa, santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(s): 15/09/2022 - 15/09/2022, 16/09/2022 - 16/09/2022, 
19/09/2022 - 19/09/2022, 20/09/2022 - 20/09/2022, 21/09/2022 - 
23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa nas atividades de correição ordinária, orientação funcional e es-
cuta social na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa , 02 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6178/2022-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 147947/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErto tElEs da costa foNsEca
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): abaetetuba/Pa
PErÍodo(s): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Joao odilson siqueira da silva até o município de abaetetuba/Pa
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 6179/2022-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 147953/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErto tElEs da costa foNsEca
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(s): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ angela Maria Balieiro Queiroz até o município de igarapé-Miri/Pa
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 6180/2022-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 147961/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria da coNcEicao riBEiro troitiNHo
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PEdaGoGo - atc-a-i
MatrÍcUla: 999.3546
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): ourilândia do Norte/Pa
PErÍodo(s): 21/11/2022 - 25/11/2022
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 6181/2022-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 148223/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ciNtia cristiNa raMos corrEa saNtos
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - assistENtE social - atc-a-i
MatrÍcUla: 999.2756
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Parauapebas - Pa
dEstiNo(s): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(s): 19/10/2022 - 19/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar inspeção no serviço 
de Medidas socioeducativas Psc e la do município de canaã dos carajás/Pa
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 6182/2022-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 146479/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElisaNGEla Maria Paiva torrEs QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-a-iii
MatrÍcUla: 999.2714
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: vitória do Xingu - Pa
dEstiNo(s): altamira/Pa
PErÍodo(s): 25/10/2022 - 25/10/2022, 26/10/2022 - 
26/10/2022, 27/10/2022 - 27/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de altamira/Pa.
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 6183/2022-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 146347/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao BEZErra
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3138
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): Bonito/Pa
PErÍodo(s): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6184/2022-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 148190/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaEs dE carvalHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MatrÍcUla: 999.838
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): 27/10/2022 - 27/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “Ministério Público resolutivo: Negociação e investigação na 
Proteção 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 6185/2022-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 147860/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBsalao rocHa do NasciMENto
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii

MatrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Barcarena/Pa
PErÍodo(s): 19/10/2022 - 20/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da silva santos até a PJ de Barcarena/Pa
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 6186/2022-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 147862/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBsalao rocHa do NasciMENto
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): soure/Pa
PErÍodo(s): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Jose de Jesus Pereira filho até o município de soure/Pa
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 6187/2022-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 147891/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcos roBErto siQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-iv
MatrÍcUla: 999.341
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Bujaru/Pa
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 18/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - cobduzir 
o servidor Wilson de oliveira até o município de Bujaru/Pa
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 6188/2022-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 147945/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErto tElEs da costa foNsEca
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): tailândia/Pa
PErÍodo(s): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor dilaelson rego tapajos até o município de tailândia/Pa
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 6189/2022-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 148251/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEidiaNE diNiZ PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PsicoloGo - atc-a-i
MatrÍcUla: 999.2615
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Parauapebas - Pa
dEstiNo(s): canaã dos carajás/Pa
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PErÍodo(s): 18/10/2022 - 18/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar inspeção das 
medidas sócio educativas na cidade de canaã dos carajás/Pa
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 6190/2022-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 148098/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa frEirE da silva
carGo/fUNÇÃo: assEssor MiNistErial - BacHarEl EM dirEito
MatrÍcUla: 999.3249
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dEstiNo(s): Medicilândia/Pa
PErÍodo(s): 29/10/2022 - 29/10/2022, 30/10/2022 - 30/10/2022, 
31/10/2022 - 31/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o PJ no 2º turno das 
“Eleições Gerais de 2022”
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6191/2022-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 148103/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laErcio dE MElo cardoso
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.340
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Barcarena/Pa
PErÍodo(s): 19/10/2022 - 20/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elaine cristina Nascimento do Nascimento até o município de 
Barcarena/Pa
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 6192/2022-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 148107/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilvaN dE soUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-v
MatrÍcUla: 999.248
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): capanema/Pa
PErÍodo(s): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da silva santos até a PJ de capanema/Pa
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 6193/2022-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 148150/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBosa dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PsicoloGo - atc-B-iv
MatrÍcUla: 999.878
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 25/10/2022 - 25/10/2022, 26/10/2022 - 26/10/2022, 
27/10/2022 - 27/10/2022, 28/10/2022 - 28/10/2022

QUaNtidadE dE diárias: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
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 6194/2022-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 147923/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENato MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-v
MatrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): são Miguel do Guamá/Pa, santarém Novo/Pa
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 18/10/2022, 20/10/2022 - 20/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar a configuração 
e a manutenção na rede de internet nas Promotorias de Justiça de são 
Miguel do Guamá e santarém Novo
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 6195/2022-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 147920/2022 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): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(s): 13/10/2022 - 13/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências no 
município de Nova ipixuna/Pa
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 6196/2022-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 147834/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE dE olivEira soBriNHo
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EsPEcialiZado - ENGENHEiro - atE-c-v
MatrÍcUla: 999.770
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Moju/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(s): 27/10/2022 - 27/10/2022, 28/10/2022 - 28/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar fiscalização em obras de 
reformas dos prédios das PJs de Moju e castanhal (contratos nºs 062 e 
066/2022-MPPa)
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 6197/2022-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 145383/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYtoN da silva costa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Portel/Pa, castanhal/Pa, acará/Pa, abaetetuba/Pa
PErÍodo(s): 03/10/2022 - 06/10/2022, 13/10/2022 - 14/10/2022, 
20/10/2022 - 21/10/2022
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QUaNtidadE dE diárias: 6 e 1/2 (seis 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 6198/2022-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 146341/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElsoN NasciMENto dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-ii
MatrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(s): 29/10/2022 - 30/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Garrafão do Norte/Pa.
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 6210/2022-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 147930/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricsoN NasciMENto da silva
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-iii
MatrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): são Miguel do Guamá/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 18/10/2022, 20/10/2022 - 20/10/2022, 
21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores renato Miranda Braga e José aremilton alves de oliveira ate 
os municípios descritos acima
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6211/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 141402/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: soraia MarriBa soarEs KNEZ
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): salinópolis/Pa
PErÍodo(s): 13/09/2022 - 16/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6212/2022-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 147725/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Kaio rodriGo aNaissi dE olivEira silva
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto BM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3409
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): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 03/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6213/2022-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 148315/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EvaNiltoN Barros vEloso
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iv
MatrÍcUla: 999.1130
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dEstiNo(s): Brasil Novo/Pa
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 18/10/2022, 19/10/2022 - 19/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o PJ luciano augusto araújo da costa até o município de Brasil Novo/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6214/2022-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 147682/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica do socorro tHoMPsoN dE Morais
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - assistENtE social - atc-a-i
MatrÍcUla: 999.3430
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(s): 17/10/2022 - 17/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar PJ em estudo 
de caso referente ao núcleo familiar do município.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6215/2022-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 146897/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrtado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de santarém
MatrÍcUla: 999.292
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: santarém - Pa
dEstiNo(s): Monte alegre/Pa
PErÍodo(s): 25/10/2022 - 26/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reunião de trabalho - Participar do Café Filosófico na Escola Fran-
cisco Nobre de almeida no dia 26/10/2022, no município de Monte alegre/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6216/2022-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 148021/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carla lUciaNa GUrJao dE araUJo frEirE
carGo/fUNÇÃo: assEssor da oUvidoria-GEral do MiNistÉrio PÚBlico
MatrÍcUla: 999.1890
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fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(s): 09/11/2022 - 12/11/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o Exmo. sr. ou-
vidor-Geral do MPPa, dr. adélio Mendes dos santos, na “62ª reunião ordi-
nária do conselho Nacional de ouvidores do Ministério Público (cNoMP)”, 
que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 10 e 11/11/2022
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6217/2022-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 147027/2022 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): são João do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 18/10/2022
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, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6218/2022-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 147099/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUricio MaciEl valENtE da silva
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto BM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2746
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): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(s): 11/10/2022 - 19/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6219/2022-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 147100/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNcisco dElsoN do carMo saNtos
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 333.364
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): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(s): 11/10/2022 - 19/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6220/2022-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 147226/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JEsiEl silva da silva
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto PM) - MP.fG.GM ii

MatrÍcUla: 999.3155
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): anajás/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 04/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6221/2022-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 142643/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE riBEiro alvEs
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3158
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): santana do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 15/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6222/2022-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 147909/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUsto araUJo da costa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MatrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dEstiNo(s): Brasil Novo/Pa
PErÍodo(s): 18/10/2022 - 18/10/2022, 19/10/2022 - 19/10/2022, 
20/10/2022 - 20/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de sessão do tribunal do Júri na 
comarca de Brasil Novo/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6223/2022-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 148081/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl soriaNo dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): abaetetuba/Pa, acará/Pa
PErÍodo(s): 20/10/2022 - 21/10/2022
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, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6224/2022-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,
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r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 148203/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaEs dE carvalHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MatrÍcUla: 999.838
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de missão
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6225/2022-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 148209/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo saravalli rodriGUEs
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MatrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6226/2022-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 144441/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo dE soUZa carvalHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sUB-tENENtEs) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3124
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): Nova ipixuna/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, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6227/2022-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 148114/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara saNtos NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MatrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Breves/Pa, Melgaço/Pa
PErÍodo(s): 27/10/2022 - 28/10/2022, 31/10/2022 - 01/11/2022
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, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Portaria Nº 6228/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 141925/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: JUNivaldo da silva NoNato
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErvicos GErais - aoG-c-iv
MatrÍcUla: 999.560
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Marabá/Pa, tucumã/Pa
PErÍodo(s): 16/09/2022 - 25/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a montagem e 
instalação do mobiliário da nova PJ de Tucumã e inventário físico (final) dos 
bens permanentes (novos) da PJ
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6229/2022-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 145354/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricoN fErNaNdEs dE Morais
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3509
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): santana do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 30/09/2022 - 03/10/2022
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, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6230/2022-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 147033/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE rUi dE alMEida BarBosa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do tribunal do Júri de Belém
MatrÍcUla: 999.096
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(s): 30/09/2022 - 30/09/2022, 03/10/2022 - 03/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6231/2022-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 144405/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosivaN soUZa da silva
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2553
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: itaituba - Pa
dEstiNo(s): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(s): 30/09/2022 - 03/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6232/2022-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 148006/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roGErio fErNaNdEs aZEvEdo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto PM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.2926
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: Benevides - Pa
dEstiNo(s): vigia/Pa
PErÍodo(s): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 6233/2022-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 148491/2022 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): Bom Jesus do tocantins/Pa, Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(s): 28/10/2022 - 28/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligencias na-
queles municípios.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 869186
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0803/2022-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 incluiu aos pontos 
facultativos do ano de 2022, definidos por meio da Portaria nº 4547/2021-
MP/PGJ, de 15/12/2021, publicada no d.o.E. de 16/12/2021, o dia 1º de 
novembro de 2022, no qual não haverá expediente no Ministério Público 
do Estado do Pará.
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 
1º/11/2022.
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: 1º/11/2022
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 1º/11/2022 (terça-feira) - Ponto facultativo com compensação

rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
luana camile seabra Gonçalves feio (criminal)
cora coralina alves da silva (cível)
raquel lima de oliveira (infância)
rEPrEsENtaNtE da EQUiPE MUltidisciPliNar
danielly laurentino damásio (infância) - (reposição conforme Protocolo 
siP nº 1597/2022, de 07/02/2022)
aPoio adMiNistrativo
alcileia leal de Macedo (cível e criminal)
ana rita sá dos santos (infância)
aUXiliar dE sErviÇos dE MaNUtENÇÃo
Edvan antônio de sousa ferreira (Procuradoria cível e criminal, Promotoria 
cível, criminal e infância)
aUXiliar dE sErviÇos GErais
Márcia das dores santos da conceição (cível e criminal) - (reposição con-
forme  Protocolo siP nº 1597/2022,  de 07/02/2022)
Maria dos reis ferreira do Nascimento (infância)
Maria do socorro Jardina de oliveira (Procuradoria cível e criminal) - (re-
posição conforme Protocolo siP nº 1593/2022, de 07/02/2022)
oficial dE sErviÇos aUXiliarEs
Márcio roberto damasceno (cível e criminal)
anderson luiz lima dos santos (infância)
Motorista tErcEiriZado
coNforME Escala dE sErviÇo dE Motorista tErcEiriZado (cível e criminal)
coNforME Escala dE sErviÇo dE Motorista tErcEiriZado (infância)
coNforME Escala dE sErviÇo dE 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.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 869720
eXtrato da Portaria Nº 34/2022-8ª 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 
005442-040/2022 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 034/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: 8ª ProMotoria dE JUstiÇa da i rEGiÃo aGrária dE castaNHal
Polo Passivo: o Estado do Pará
Assunto: A fim de acompanhar o processo de consulta livre, previa e in-
formada do projeto de lei sobre a política estadual de manejo florestal 
comunitário e familiar e a sua submissão a apreciação do Poder legislativo 
e Executivo para efetivação da referida política pública.
ione Missae da silva Nakamura, Promotora de Justiça

Protocolo: 869174
Portaria Nº 0813/2022-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 as Escalas de Plantões para os meses de outubro de 2022 
e novembro de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de 
Justiça cíveis, datadas de 27 de setembro de 2022 e 18 de outubro de 
2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo as Escalas de Plantões para o mês de outubro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, da-
tadas de 26 de setembro de 2022 e 19 de outubro de 2022, publicadas no 
site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
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 de segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 29, 30, 31/10, 1º e 02/11/2022.
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: 29, 30, 31/10, 1º e 02/11/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, pu-
blicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão para 
os meses de outubro de 2022 e novembro de 2022, elaborada pela coor-
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denadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 27 de setembro 
de 2022 e 18 de outubro de 2022 e coordenadoria das Procuradorias de 
Justiça criminais, datadas de 26 de setembro de 2022 e 19 de outubro de 
2022, ambas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 29/10/2022 (sábado)
rePreseNtaNte do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
thyago da costa feio (assessor técnico especializado da Procuradoria cível)
andré ricardo otoni vieira (assessor da Procuradoria criminal)
dia 30/10/2022 (domingo) – ElEiÇÃo 2022 – 2º tUrNo
rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
fernando Maroja silveira (assessor da Procuradoria cível)
Jonaelson vasconcelos costa (assessor técnico Especializado da Procura-
doria criminal)
dia 31/10/2022 (segunda-feira)
dia do servidor público (transferido do dia 28/10/2022 - Portaria n.º 
3939/2022-MP/PGJ, dE 20/07/2022)
rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
fernando lucas Miranda capucho (assessor da Procuradoria cível)
Jonaelson vasconcelos costa (assessor técnico Especializado da Procura-
doria criminal)
dia 1º/11/2022 (terça-feira) - Ponto facultativo
rePreseNtaNte do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
amyntor Gastão Pinto virgolino Basto (assessor da Procuradoria cível)
 felipe Gomes da silva (assessor técnico Especializado da Procuradoria criminal)
dia 02/11/2022 (quarta-feira) – finados - feriado Nacional (lei federal 
nº 6.802/1980)
Maria stela da Paz veras (assessora da Procuradoria cível)
andreza Pereira de lima e (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
GaBiNEtE da sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa Para a árEa tÉc-
Nico-adMiNistrativa. Belém, 26 de outubro de 2022.
UBiraGilda silva PiMENtEl
subprocuradora Geral de Justiça para
área técnico-administrativa.

Protocolo: 869659
Portaria Nº 6295/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNsidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E s o l v E:
dEsiGNar o Excelentíssimo Promotor de Justiça dr. alexandre azevedo de 
Mattos Moura costa, em substituição no 2º cargo da Promotoria de Justiça 
de altamira/Pa, para, nos termos do art. 28, do código de Processo Penal 
Brasileiro, atuar nos autos de nº 0009701-42.2019.8.14.0005, na condição 
de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, ofereça a devida denún-
cia, em desfavor do indiciado, pela prática do crime previsto no art. 306, 
caput, da lei nº 9.503/1997, em razão das fundamentações apresentadas 
ou, caso entenda cabível, formular a competente proposta de acordo de 
Não Persecução Penal.
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 869646
Portaria Nº 6296/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNsidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E s o l v E:
dEsiGNar o Excelentíssimo Promotor de Justiça dr. Marco aurélio lima do 
Nascimento, que exerce suas atividades no 7º cargo da Promotoria de Jus-
tiça criminal de Belém/Pa, para, nos termos do art. 28, do código de Pro-
cesso Penal Brasileiro, atuar nos autos de nº 0808470-15.2022.8.14.0401, 
na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, que prossiga 
com a demanda e ofereça a devida denúncia, em desfavor do indiciado, pela 
prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, da lei nº 9.503/1997, em 
razão das fundamentações apresentadas ou, caso entenda cabível, formu-
lar a competente proposta de acordo de Não Persecução Penal.
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 869654
Portaria Nº 6294/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNsidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,

r E s o l v E:
dEsiGNar a Excelentíssima Promotora de Justiça dra. Paula caroline Nu-
nes Machado, titular do 1º cargo de Paragominas, para, nos termos do 
art. 28, do código de Processo Penal Brasileiro, atuar nos autos de nº 
0006895-97.2017.8.14.0039, na condição de longa manus da Procurado-
ria-Geral de Justiça, ofereça a devida denúncia, em desfavor do indiciado, 
pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da lei nº 9.503/1997, em 
razão das fundamentações apresentadas ou, caso entenda cabível, formu-
lar a competente proposta de acordo de Não Persecução Penal.
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 869643
Portaria Nº 6240/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e
coNsidEraNdo o disposto no §1º do art. 17 da resolução nº 031/2013 
- cPJ, de 5/12/2013, no § 1ºdo art. 11 da resolução nº 016/2013-cPJ, 
de 11/9/2013, no art. 12 da lei federal nº 11.788 de 25/9/2008 e no art. 
5º da resolução nº 42, de 16/6/2009 do conselho Nacional do Ministério 
Público;
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o 
nº 10545/2022, em 13/7/2022:
coNsidEraNdo a decisão do Procurador-Geral de Justiça, ad referendum 
do Egrégio colégio de Procuradores de Justiça, na 9ª sessão ordinária, 
realizada no dia 6/10/2022;
coNsidEraNdo que os estagiários de nível médio e superior, não pos-
suem relação de emprego com o Ministério Público do Estado do Pará,
coNsidEraNdo que a bolsa estágio e o auxílio transporte pagos aos es-
tagiários do Ministério Público Estadual, correspondem a um suporte finan-
ceiro no desempenho de suas atividades de aprendizado,
coNsidEraNdo que os valores pagos a título de bolsa estágio e auxílio 
transporte não se enquadram em despesas de pessoal, conforme Portaria 
interministerial 163/2021-stN, para efeitos da lei complementar nº 
101/2000,
r E s o l v E:
art. 1º fixar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, em r$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais) o valor da bolsa de estágio para os acadê-
micos em estágio não-obrigatório de nível superior.
art. 2º fixar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, em r$ 
900,00 (novecentos reais) o valor da bolsa de estágio para os estudantes 
em estágio não-obrigatório de nível médio.
art. 3º fixar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, em r$ 
8,00 (oito) reais o valor diário do auxílio-transporte.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 1º/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 26 de outubro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 869499
Portaria Nº 6291/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 
143923/2022,
r E s o l v E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/01/1994, claYtoN WoNGHaN da silva do cargo de provimento em 
comissão de assessor de Promotoria de Justiça de segunda Entrância, 
MP.cPcP-102.3, nomeado por meio da Portaria nº 3819/222, publicada no 
d.o.E. de 20/07/2022, a contar de 18/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 6292/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 148513/2022;
coNsidEraNdo a relotação da servidora daiana raquel doria de souza 
para Promotoria de Justiça de vigia de Nazaré; e
coNsidEraNdo que não haverá aumento de despesas;
r E s o l v E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, 
NiltoN carlos NoroNHa fErrEira, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de assessor Ministerial - Bacharel em direito, MP.cPcP-102-
3, vinculado a Promotoria de Justiça de Baião.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 869483
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de aLteraÇÃo 

editaL Nº 040/2022-Pe-srP/sesMaB/FMs 
O Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, 
estado do Pará, informa aos interessados sobre a alteração e republicação 
do edital do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 040/2022-PE-srP/sEsMaB/fMs, ins-
taurado sob o Processo administrativo nº 2022/0824-001, que tem por ob-
jeto: registro de preços para futura ou eventual aquisição de Equipamentos, 
Material de consumo E instrumental odontológicos, destinados a atender às 
Unidades de saúde do Município de abaetetuba/Pa, foi altErado quanto as 
exigências do edital referente ao item 9.2. Portanto torna público que a nova 
data de abertura será dia 11 de novembro de 2022, às 9:00 hs. os interessa-
dos poderão obter o texto integral do edital alterado e todas as informações 
sobre a licitação através do acesso à página do tribunal de contas do Municí-
pio/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da comissão Permanente de licita-
ção - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua siqueira 
Mendes, nº 1359, centro, cep: 68440- 000, no horário de 8h às 14h, em dias 
de efetivo expediente. ord. de despesas: charles cesar tocantins de 
Souza - Secretário Municipal de Saúde.

Protocolo: 869520

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ
NotiFicaÇÃo

NotiFicaNte: PreFeitUra de acarÁ/Pa, NotiFicada: Norte do 
BrasiL oPeraÇÕes de terMiNais Ltda cNPJ: 04.319.889/0001-25 
comunicamos que a Notificada terá um prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do recebimento desta Notificação, para, que, 
querendo, apresentar suas razões de defesa escrita, pessoalmente ou por in-
termédio de procurador constituído, e ainda praticar todos os atos necessários 
ao pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa, face a rescisão ao contrato n° 20220614 oriundo do processo licitató-
rio modalidade coNcorrÊNcia, n° 3/2022-00001 originado pela infração ao 
disposto no art. 77, 78, iv da lei n° 8.666/93, e na clausula quarta do referido 
contrato, vez que não atendeu a ordem de serviços emitida dia 03 de outubro 
de 2022 deixando de iniciar os serviços da obra de EXEcUÇÃo dE coNstrU-
ÇÃo E UrBaNiZaÇÃo da orla da cidadE, No MUNicÍPio dE acará/Pa, 
Nos tErMos do coNvÊNio Nº 89/2022, cElEBrado ENtrE a sEcrEtaria 
dE Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚBlicas-sEdoP E o 
MUNicÍPio dE acará/Pa atravÉs da PrEfEitUra MUNiciPal.
Cumpre - nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções 
previstas em lei.
sendo o que de momento nos apresenta subscreve mo - nos com apreço.

acará/Pa, 26 de outubro de 2022
HÊNio MeNeZes de oLiVeira

secretário Municipal de administração
decreto 009/2022

Protocolo: 869523

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAGRE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaGre
errata de aViso de LicitaÇÃo

Na publicação do aviso de licitação do tomada de Preços nº 04/2022, 
circulado no JorNal aMaZÔNia pág. 2 e doU pág. 312 e ioEPa pág. 130 
em 26/10/2022, oNde LÊ-se: data da sessão: 11/11/2022, Leia-se: 
data da sessão 16/11/2022. a sessão que estava marcada para o dia 
11/11/2022 às 10h00min, fica a mesma republicada com abertura para 
o dia 16/11/2022 às 10h00min (Horário local). Novo Edital em: www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações: licitacao@bagre.pa.gov.br.

Na publicação do aviso de licitação do tomada de Preços nº 05/2022, cir-
culado no JorNal aMaZÔNia pág. 2 e doU pág. 312 e ioEPa pág. 130 
em 26/10/2022, oNde LÊ-se: data da sessão: 14/11/2022, Leia-se: 
data da sessão 17/11/2022. a sessão que estava marcada para o dia 
14/11/2022 às 10h00min, fica a mesma republicada com abertura para 
o dia 17/11/2022 às 10h00min (Horário local). Novo Edital em: www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações: licitacao@bagre.pa.gov.br

cLeBersoN Farias LoBato rodriGUes
Prefeito Municipal de Bagre

Protocolo: 869526

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico sisteMa de reGistro de PreÇos Nº 035/2022 
objeto: eventual e futura contratação de empresa especializada em confec-
ção, sob demanda, de uniformes e rouparias, a fim de atender às necessida-
des da prefeitura e dos fundos municipais de Benevides. data de abertura: 
16/11/2022. Hora: 10h00 (horário local). local: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. retirada do Edital: o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposi-
ção para consulta e download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: 
Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 869529

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
aVisos de adesÃo ao reGistro de PreÇo 

adesÃo Nº a/2022-031001 
considerando o aceite a adesão da Prefeitura Municipal de Bragança 
do Pará(órgão Gerenciador), a análise da comissão Permanente de li-
citação e do Parecer Jurídico favorável a adesão a ataderegistrodepreços-
nº9/2021-088, oriunda do PrEGÃo Presencial nº 9/2021-088- cujo objeto 
foi “registro de Preços Para eventual contratação de empresa Para Prestar os 
serviços de locação de veículos de Pequeno, Médio, Grande Porte e Máquinas 
Pesadas (sem condutor) a fim de atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de Bragança e suas secretarias Municipais (segab, simfra, semagre, 
semma, semap, seculd e setur)”. sendo vencedor a empresa: BN comercio 
e serviços ltda, cnpj nº 13.875.702/0001-60; l. luendreo silva - Epp, cnpj 
nº 43.672.664/0001-00. Base legal: decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013 e alterações Posteriores relativas ao decreto nº 9.488/2018.

adesÃo Nº a/2022-300902
considerando o aceite a adesão da Prefeitura Municipal de santa izabel do 
Pará(órgão Gerenciador), a análise da comissão Permanente de licitação e do 
Parecer Jurídico favorável a adesão da referida ata srp nº 010/2021, oriunda 
do Pregão eletrônico srp nº 031/2021- cujo objeto foi “registro de Preços Para 
eventual aquisição de Materiais de expediente e Materiais de Higiene e limpeza 
Para atender a necessidade da Prefeitura Municipal de santa izabel através de 
suas secretarias e fundos Municipais”. sendo vencedoras as empresas: Martins 
Jr comercio atacadista ltda Me, cnpj nº 15.459.519/0001-00, JN comercio e 
transporte ltda, cnpj nº 41.927.895/0001-91, solucao comercio eireli, cnpj nº 
43.233.526/0001-24. Base legal: decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e 
alterações Posteriores relativas ao decreto nº 9.488/2018.

eXtrato de coNtrato 
contrato nº: 20222609; origem: dispensa de Licitação nº 7/2022-220901; 
contratante: Prefeitura Municipal de Bonito; contratada: damis da silva 
arruda; objeto: locação de imóvel Para funcionamento da casa de apoio 
aos servidores Municipais, a fim de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Bonito/Pa. valor total: r$ 2.100,00; vigência: 26/09/2022 a 
31/12/2022; data da assinatura: 26/09/2022.

eXtratos de adesÃo a ata. 
contrato nº 20221710-01- contratante: Prefeitura Municipal de Bonito - 
contratada: BN comercio e serviços ltda, cnpj nº 13.875.702/0001-60.- va-
lor total: r$ 221.000,00, cujo objeto: contratação de empresa especializada 
na Prestação de serviços de Máquinas Pesadas (sem operador), Para suprir as 
necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos Municipais do Município de Bo-
nito-Pa. vigência: 17/10/2022 a 31/12//2022. assinatura contrato: 17/10/2022.
contrato nº 20221710-02- contratante: Prefeitura Municipal de Bonito - 
contratada: l. luendreo silva - epp, cnpj nº 43.672.664/0001-00.- valor total: 
r$ 226.400,00; cujo objeto: contratação de empresa especializada na Presta-
ção de serviços de Máquinas Pesadas (sem operador), Para suprir as necessi-
dades da Prefeitura, secretarias e fundos Municipais do Município de Bonito-Pa. 
vigência: 17/10/2022 a 31/12//2022. assinatura contrato: 17/10/2022.
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contrato nº 20222610-01 - contratante: Prefeitura Municipal - contra-
tada: Martins Jr comercio atacadista ltda Me, cnpj nº 15.459.519/0001-00, 
valor total: r$118.515,00, cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente 
e Materiais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 
até 31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-02 - contratante: Fundo Municipal de educação - con-
tratada: Martins Jr comercio atacadista ltda Me, cnpj nº 15.459.519/0001-
00, valor total: r$23.755,92, cujo objeto: aquisição de Materiais de expe-
diente e Materiais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 
26/10/2022 até 31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-03 - contratante: Fundo de desenvolvimento e 
educação e Valorização do Magistério - Fundeb contratada: Martins Jr 
comercio atacadista ltda Me, cnpj nº 15.459.519/0001-00, valor total: 
r$35.720,03, cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente e Mate-
riais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 até 
31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
Contrato nº 20222610-04 - Contratante: Fundo Municipal de Saúde - con-
tratada: Martins Jr comercio atacadista ltda Me, cnpj nº 15.459.519/0001-
00, valor total: r$35.761,13, cujo objeto: aquisição de Materiais de expe-
diente e Materiais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 
26/10/2022 até 31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-05 - contratante: Fundo Municipal de assistên-
cia social - contratada: Martins Jr comercio atacadista ltda Me, cnpj nº 
15.459.519/0001-00, valor total: r$23.891,97, cujo objeto: aquisição de 
Materiais de expediente e Materiais de Higiene e limpeza Para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. 
vigência: 26/10/2022 até 31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-06 - contratante: Prefeitura Municipal - contra-
tada: JN comercio e transporte ltda cnpj nº 41.927.895/0001-91valor total: 
r$15.339,15, cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente e Materiais 
de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura Munici-
pal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 até 
31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-07 - contratante: Fundo Municipal de educação - con-
tratada: JN comercio e transporte ltda cnpj nº 41.927.895/0001-91valor 
total: r$3.333,29, cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente e Ma-
teriais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 até 
31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-08 - contratante: Fundo de desenvolvimento e educa-
ção e Valorização do Magistério - Fundeb contratada: JN comercio e transporte 
ltda cnpj nº 41.927.895/0001-91valor total: r$4.964,29, cujo objeto: aquisi-
ção de Materiais de expediente e Materiais de Higiene e limpeza Para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. 
vigência: 26/10/2022 até 31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
Contrato nº 20222610-09 - Contratante: Fundo Municipal de Saúde - con-
tratada: JN comercio e transporte ltda cnpj nº 41.927.895/0001-91valor 
total: r$4.730,21, cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente e Ma-
teriais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 até 
31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-10 - contratante: Fundo Municipal de as-
sistência social - contratada: JN comercio e transporte ltda cnpj nº 
41.927.895/0001-91valor total: r$3.099,21, cujo objeto: aquisição de Ma-
teriais de expediente e Materiais de Higiene e limpeza Para atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. 
vigência: 26/10/2022 até 31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-11 - contratante: Prefeitura Municipal - con-
tratada: solucao comercio eireli, cnpj nº 43.233.526/0001-24- valor total: 
r$376.107,51, cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente e Mate-
riais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 até 
31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-12 - contratante: Fundo Municipal de educação - con-
tratada: solucao comercio eireli, cnpj nº 43.233.526/0001-24- valor total: 
r$77.827,04, cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente e Mate-
riais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 até 
31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-13 - contratante: Fundo de desenvolvimento 
e educação e Valorização do Magistério - Fundeb contratada: solucao 
comercio eireli, cnpj nº 43.233.526/0001-24- valor total: r$117.784,93, 
cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente e Materiais de Higiene 
e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bonito, 
secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 até 31/12/2022. 
assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-14 - contratante: Fundo Municipal de Saúde - con-
tratada: solucao comercio eireli, cnpj nº 43.233.526/0001-24- valor total: 
r$112.924,06, cujo objeto: aquisição de Materiais de expediente e Mate-
riais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 26/10/2022 até 
31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022
contrato nº 20222610-15 - contratante: Fundo Municipal de assistên-
cia social - contratada: solucao comercio eireli, cnpj nº 43.233.526/0001-
24- valor total: r$82.218,82, cujo objeto: aquisição de Materiais de expe-
diente e Materiais de Higiene e limpeza Para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Bonito, secretarias e fundos Municipais. vigência: 
26/10/2022 até 31/12/2022. assinatura contrato: 26/10/2022. Nicker-
son cavalcante dos santos Geraldo - Prefeito.

Protocolo: 869531

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de adesÃo
eXtrato de adesÃo 002/2022-adesÃo

adeÃo Nº 002/2022-adesão, oriGiNária da ata dE rEGistro dE PrE-
Ços Nº 20210701, PrEGÃo PrEsENcial/srP Nº. 9/2021-095-PMvX, reali-
zado pelo Município de vitoria do XiNGU. objeto: perfuração e instalação 
de poços artesianos. Empresa: saNtiaGo E caMPos EirEli, inscrita no cNPJ 
nº 08.189.496/0001-03. valor r$ r$ 818.337,94 (oitocENtos E dEZoito 
Mil trEZENtos E triNta E sEtE rEais E NovENta E QUatro cENtavos)

Weder MaKes carNeiro-Prefeito

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
eXtrato de coNtrato

eXtrato de coNtrato Nº 300/2022
adeÃo Nº 002/2022-adesão, oriGiNária da ata dE rEGistro dE PrE-
Ços Nº 20210701, PrEGÃo PrEsENcial/srP Nº. 9/2021-095-PMvX, reali-
zado pelo Município de vitoria do XiNGU. objeto: perfuração e instalação 
de poços artesianos. coNtratada: saNtiaGo E caMPos EirEli, inscrita 
no cNPJ nº 08.189.496/0001-03. valor r$ r$ 818.337,94 (oitocENtos 
E dEZoito Mil trEZENtos E triNta E sEtE rEais E NovENta E QUatro 
cENtavos). foNtE dE rEcUrso: 17 511 0605 1.056 - implantação, am-
pliação do sistema de abastecimento de água - Zona rural; 4.4.90.52.00 
- Equipamentos e material permanente; 4.4.90.51.00 - obras e instalações. 
viGÊNcia do coNtrato: 12 meses.

Weder MaKes carNeiro-Prefeito
Protocolo: 869538

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 011/2022-tP
a comissão Permanente de Licitação do Município de Brasil Novo/Pa, tor-
na público a adjudicação e homologação do procedimento licitatório em epi-
grafe, objeto: sElEÇÃo E coNtrataÇÃo dE PEssoa JUrÍdica do raMo 
PErtiNENtE Para PrEstar sErviÇos Na rEcUPEraÇÃo E rEcaPEaMENto 
EM cBUQ - Na rUa JosÉ dE aNcHiEta - Brasil Novo - Pá, coMPrEENdEN-
do forNEciMENto dE MatEriais, MÃo-dE-oBra coM lEis E ENcarGos 
sociais, EQUiPaMENtos, aParElHos, fErraMENtas, iMPostos, licEN-
Ças E taXas; BEM coMo todas as dEsPEsas NEcEssárias À coMPlEta 
EXEcUÇÃo da oBra. Empresa: EMPrEitEira cardoso dE soUZa ltdaQ 
cNPJ Nº 03.902.663/0001-90, valor global de r$ 784.174,49 (setecentos e 
oitenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove centa-
vos). o Prefeito do Município de Brasil Novo/Pa, torna público a adjudicação e 
homologação na forma da lei nº 8.666/93. Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal de Brasil Novo

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato toMada de PreÇo Nº 011/2022-tP
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: Em-
preiteira cardoso de souza ltda cNPJ Nº 03.902.663/0001-90, contrato 
administrativo nº. 297/2022-PMBN, valor global r$ 784.174,49 (setecentos 
e oitenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove cen-
tavos). oBJEto: sElEÇÃo E coNtrataÇÃo dE PEssoa JUrÍdica do raMo 
PErtiNENtE Para PrEstar sErviÇos Na rEcUPEraÇÃo E rEcaPEaMENto 
EM cBUQ - Na rUa JosÉ dE aNcHiEta - Brasil Novo - Pá, coMPrEENdEN-
do forNEciMENto dE MatEriais, MÃo-dE-oBra coM lEis E ENcarGos 
sociais, EQUiPaMENtos, aParElHos, fErraMENtas, iMPostos, licEN-
Ças E taXas; BEM coMo todas as dEsPEsas NEcEssárias À coMPlEta 
EXEcUÇÃo da oBra. foNtE dE rEcUrsos: recurso Próprio. Projeto ativi-
dade: 1054 - Pavimentação asfáltica e/ou calçamento de vias Públicas; Ele-
mento de despesa: 44.90.51.00 - obras e instalações, 15.000000 - recursos 
Não vinculados de impostos. viGÊNcia do coNtrato: 12 (meses). assina-
tura do contrato: Brasil Novo/Pa, 24/10/2022 - ordenador de despesas: 
Weder Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal de Brasil Novo

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de ordeM de serViÇo Nº 029/2022 
toMada de PreÇo Nº 011/2022-tP

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: EM-
PrEitEira cardoso dE soUZa ltda cNPJ Nº 03.902.663/0001-90, con-
trato administrativo nº. 297/2022-PMBN, valor global r$ 784.174,49 (sete-
centos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e nove 
centavos). oBJEto: sElEÇÃo E coNtrataÇÃo dE PEssoa JUrÍdica do 
raMo PErtiNENtE Para PrEstar sErviÇos Na rEcUPEraÇÃo E rEcaPE-
aMENto EM cBUQ - Na rUa JosÉ dE aNcHiEta - Brasil Novo - Pá, coM-
PrEENdENdo forNEciMENto dE MatEriais, MÃo-dE-oBra coM lEis E 
ENcarGos sociais, EQUiPaMENtos, aParElHos, fErraMENtas, iMPos-
tos, licENÇas E taXas; BEM coMo todas as dEsPEsas NEcEssárias 
À coMPlEta EXEcUÇÃo da oBra. assinatura da ordem de serviço: Brasil 
Novo/Pa, 26/10/2022 - ordenador de despesas: Weder Makes carneiro 
- Prefeito Municipal de Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro-Prefeito Municipal de Brasil Novo
Protocolo: 869537
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de adJUdicaÇÃo 
PreGÃo 032/2022-PMB

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, no uso de suas atri-
buições legais, rEsolvE: com base nos elementos constantes do processo 
correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente 
ao Pregão Eletrônico nº 032/2022, que objetiva: contratação de Empresa 
para a aquisição de 02 (dois) Ônibus Piso alto (rural), através do convênio nº 
001/2022-sedap, firmado Entre a secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca - sEdaP e a Prefeitura de Breves/Pa, conforme es-
pecificações constantes no edital e seus anexos, ADJUDICAR o procedimen-
to licitatório em epigrafe em favor da empresa auto center veiculos ltda, 
inscrito no cNPJ n° 33.548.120/0001-87, totalizando o valor global de: r$ 
1.367.980,00,  pela proposta mais vantajosa para essa Prefeitura Municipal 
(um milhão e trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e oitenta reais). 
Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico 032/2022-PMB 

Processo administrativo nº 090/2022. objeto: contratação de Empresa 
Para a aquisição de 02 (dois) Ônibus Piso alto (rural), através do convênio nº 
001/2022-sEdaP, firmado entre a secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário E da Pesca - sedap e a Prefeitura de Breves/Pa. torna público 
a HoMoloGaÇÃo do certame supracitado. licitante(s) vencedor(as): auto 
center veiculos ltda, inscrito no cNPJ n° 33.548.120/0001-87, com valor r$ 
1.367.980,00, totalizando o valor global de: r$ 1.367.980,00 ((um milhão 
e trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e oitenta reais). determino 
a intimação das empresas para assinatura do contrato obedecendo ao prazo 
estabelecido no edital. José antônio azevedo Leão - Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato 
origem: Pregão eletrônico nº 032/2022. Prefeitura Municipal de Bre-
ves/Pa. contrato nº 20222828. origem: Pregão nº 032/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de Breves/Pa. contratada(o): auto center veiculos ltda, 
cNPJ 33.548.120/0001-87. valor: r$ 1.367.980,00 ((um milhão e trezentos 
e sessenta e sete mil e novecentos e oitenta reais). vigência: até 26/10/2023. 
objeto: contratação de Empresa Para a aquisição de 02 (dois) Ônibus Piso 
alto (rural), através do convênio nº 001/2022-sedap, firmado entre a se-
cretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - sEdaP e 
a Prefeitura de Breves/Pa. data da assinatura: 26/10/2022. ordenador de 
despesa: José antônio azevedo Leão.

Protocolo: 869540

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que às 09:00h do dia 10 de Novembro de 2022, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade pregão, 
na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de disputa aber-
to, que objetiva a aquisição de veículo automotor tipo passeio, completo, zero 
quilômetro, para atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde de 
cachoeira do Piriá/Pa. objeto da ProPosta Nº. 11747.487000/1210-05 (Mi-
nistério da saúde). os interessados poderão obter o texto integral do edital e 
todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do tribunal 
de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala 
da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de 
cachoeira do Piriá. cachoeira do Piriá/Pa, 26 de outubro de 2022 - Keynes 
Lemos da Silva - Secretário Municipal de Saúde.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 Pe srP
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 15:00h do dia 10 de Novembro de 2022, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na moda-
lidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo 
de disputa aberto, que objetiva o registro de preço para futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviço de disponibilização de link 
dedicado de internet tipo via fibra óptica com manutenção, visando o atendi-
mento das necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos munici-
pais de cachoeira do Piriá/Pa. os interessados poderão obter o texto integral 
do edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página 
do tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.
br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura 
Municipal de cachoeira do Piriá. cachoeira do Piriá/Pa, 26 de outubro de 2022 
- raimundo Nonato alencar Machado - Prefeito Municipal.

Protocolo: 869545

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos

esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 0203003-2020. inexigibilidade 
nº 06/2020-012. objeto: Prestação de serviços de exames especializados de 
videolaringoscopia, a usuários do sUs encaminhados pela secretaria Munici-
pal de saúde. contratado: centro de diagnostico dr. Murillo lobato s/s ltda 
cNPJ nº 08.704.319/0001-00. vigência: 12(doze)meses. fund. legal: art. 
57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 01/09/2022. Francisco Ferrei-
ra Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 2910003/2019. inexigibilidade nº 
06/2019-060. objeto: Prestação de serviços médicos de consultas cardioló-
gicas, a usuários do sUs, encaminhados pelo secretaria Municipal de saúde. 
Contratado: Clínica Medfisio Ltda CNPJ nº 19.792.842/0001-51. Vigência: 12 
(doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
25/10/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 4º termo aditivo ao contrato nº 2612001-2019. inexigibilidade nº 
06/2019.065. objeto: Execução de exame especializados por imagem a usu-
ários do sUs encaminhados pela secretaria Municipal de saúde. contratado: 
Sociedade Beneficente São Camilo CNPJ nº 60.975.737/0001-51. Vigência: 
06 (seis) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. assina-
tura: 21/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 6º termo aditivo ao contrato nº 0207004/2018. inexigibilidade nº 
06/2018-019. objeto: consultas médicas especializadas na área de psiquia-
tria e mastologia a usuários do sUs, encaminhados pela secretaria Municipal 
de Saúde. Contratado: Clínica Medfisio Ltda CNPJ nº 19.792.842/0001-51. 
vigência: 12 (doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 05/10/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 5º termo aditivo ao contrato nº 1103002-2019. inexigibilidade nº 
06/2019-013. objeto: Prestação de serviços médicos de consultas Gastrente-
rologia, Pediatria, fisioterapia e angiologia, a usuários do sUs, encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: Clínica Medfisio Ltda CNPJ nº 
19.792.842/0001-51. vigência: 12 (doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso 
ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 05/10/2022. Francisco Ferreira Freitas 
Neto - Prefeito.
esPÉcie: 5º termo aditivo ao contrato nº 1504001/2019. inexigibilidade 
nº 06/2019-023. objeto: Prestação de serviços médicos através de atendi-
mento consultas médicas e exames especializados na área de Neurologia a 
usuários do sUs, encaminhados pela secretaria Municipal da saúde. con-
tratado: d. P. Machado filho serviços Medicos e cirurgicos Eireli. cNPJ nº 
17.852.683/0001-08. vigência: 12 (doze) meses. fund. legal: art. 57, inciso 
ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 05/10/2022. Francisco Ferreira Freitas 
Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 869547

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

registro de Preços nº 241001/2022, decorrente do Pregão Presencial 
nº 016/2022 - srP. registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço. ob-
jeto: aquisição de Postes, Materiais Elétricos e locação de veículo Para Ma-
nutenção da iluminação Pública, visando atender ás necessidades do muni-
cípio de capitão Poço. Empresas registradas: J. c. P. Prado comercio Eireli, 
cNPJ 21.254.778/0001-01, J. l. r. araujo e com e serviços - Epp, cNPJ 
83.913.665/0001-13 e r reis Engenharia Eireli, cNPJ 35.054.435/0001-01. 
valor total registrado: r$ 3.982.953,05 (três milhões novecentos e oitenta 
e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos). data da 
assinatura: 24/10/2022.

eXtratos de coNtratos 
decorreNte do PreGÃo Nº 016/2022 - PMcP - Pe - srP, conforme 
saldo da ata de registro de Preço nº 241001/2022 objeto dos contratos: aqui-
sição de Postes, Materiais Elétricos e locação de veículo Para Manutenção da 
iluminação Pública, visando atender ás necessidades do Município de capitão 
Poço. contrato nº 2022251001. contratante: Prefeitura Municipal de capitão 
Poço. contratado: J. c. P. Prado comercio Eireli, cNPJ 21.254.778/0001-01. 
valor global r$: 85.479,24 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove 
e vinte e quatro centavos). vigência 25/10/2022 a 25/10/2023; contrato nº 
2022251002. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: 
J. l. r. araujo e com e serviços - Epp, cNPJ 83.913.665/0001-13. valor glo-
bal r$ 46.441,10 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e 
dez centavos). vigência 25/10/2022 a 25/10/2023; contrato nº 2022251003. 
contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: r reis Enge-
nharia Eireli, cNPJ 35.054.435/0001-01. valor global r$ 1.855.395,29 (um 
milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e 
vinte e nove centavos). vigência 25/10/2022 a 25/10/2023.

Protocolo: 869550
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicação do Diário Oficial do Estado Nº 35.166, Pagina 86, de 
27/10/2022. PriMEiro tErMo aditivo do coNtrato Nº 023/2022. 
oNde se LÊ: objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para 
coNstrUÇÃo dE UMa PoNtE EM coNcrEto arMado, diMENsÃo 49M 
(c) X 5M (l), localiZado Na ZoNa rUral do MUNiciPio dE coNcEi-
ÇÃo do araGUaia-Pa, coordENadas 8°46’26.13”s-49°40’29.77”o, coN-
forME coNvENio Nº 031/2021/sEtraN, em conformidade com planilhas 
e projetos em anexo ao edital. Leia-se:  objeto: coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa EsPEcialiZada Para coNstrUÇÃo dE UMa PoNtE EM coNcrE-
to arMado, diMENsÃo 49M (c) X 5M (l), localiZado Na ZoNa rU-
ral do MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia-Pa, coordENadas 
8°46’26.13”s-49°40’29.77”o, coNforME coNvENio Nº 131/2021/sEtraN, 
em conformidade com planilhas e projetos em anexo ao edital.

Protocolo: 869553

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNóPoLis
eXtrato do coNtrato Nº: 20220352

oriGeM: PreGÃo Nº 031/2022-PMc-coNtrataNte: secretaria 
MUNiciPaL de deseNVoLViMeNto sociaL

coNtratada: iUNEs variEdadEs ltda-oBJEto: coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa Para forNEciMENto dE BriNQUEdos divErsos dEstiNados a 
EvENtos coMEMorativos do dia das criaNÇas ProMovidos PEla 
sEcrEtaria MUNiciPal dE dEsENvolviMENto social No MUNicÍPio dE 
cUrioNÓPolis - valor total: r$128.075,00 (cENto E viNtE E oito Mil, 
sEtENta E ciNco rEais)-viGÊNcia: 06 dE oUtUBro dE 2022 a 31 dE dE-
ZEMBro dE 2022-data da assiNatUra: 06 dE oUtUBro dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº: 20220368
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 25/2022-PMc-coNtrataNtE: fUNdo MU-
NiciPal dE saÚdE-coNtratada: HiPErfar MatEriais HosPitalar E ME-
dicaMENtos ltda-oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada 
EM forNEciMENto dE EQUiPaMENtos E MatEriais dE fisiotEraPia Para 
atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE dE cUrioNÓ-
Polis-valor total: r$36.929,05 (triNta E sEis Mil, NovEcENtos E viNtE 
E NovE rEais E ciNco cENtavos)-viGÊNcia: 18 dE oUtUBro dE 2022 a 
31 dE dEZEMBro dE 2022-data da assiNatUra: 18 dE oUtUBro dE 2022

eXtrato do coNtrato Nº 20220369
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 25/2022-PMc-coNtrataNtE: fUNdo MU-
NiciPal dE saÚdE-coNtratada: W.E.v coMErcial ltda-oBJEto: coNtra-
taÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM forNEciMENto dE EQUiPaMENtos 
E MatEriais dE fisiotEraPia Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria 
MUNiciPal dE saÚdE dE cUrioNÓPolis-valor total: r$ 5.600,00 (ciNco 
Mil, sEiscENtos rEais)-viGÊNcia: 18 dE oUtUBro dE 2022 a 31 dE dE-
ZEMBro dE 2022-data da assiNatUra: 18 dE oUtUBro dE 2022

eXtrato do coNtrato Nº: 20220370
oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 07/2022-PMc-coNtrataNtE: sEcrEtaria 
MUNiciPal dE oBras E dEsENvolviMENto UrBaNo-coNtratada: r & a 
ENGENHaria ltda-oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo 
dos sErviÇos dE MaNUtENÇÃo PrEvENtivo E rotiNEira dE EstrUtU-
ras dE drENaGEM PlUvial No MUNicÍPio dE cUrioNÓPolis-valor to-
tal: r$3.511.630,00 (trÊs MilHÕEs, QUiNHENtos E oNZE Mil, sEiscEN-
tos E triNta rEais)-viGÊNcia: 13 dE oUtUBro dE 2022 a 13 dE aBril 
dE 2024-data da assiNatUra: 13 dE oUtUBro dE 2022

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210271
oBJeto: 2º tErMo aditivo tEM coMo oBJEto a ProrroGaÇÃo dos 
PraZos dE EXEcUÇÃo ao coNtrato Nº 20210271, QUE trata coNtra-
taÇÃo dE EMPrEsa Para coNstrUÇÃo dE 02 (dUas) Escolas ModElo 
Pro iNfaNcia tiPo 1 coM QUadra PoliEsPortiva coBErta E cliMati-
ZaÇÃo localiZadas No Bairro MiGUEl cHaMoN E distrito dE sErra 
PElada, PErtENcENtEs ao MUNiciPio dE cUrioNÓPolis-coNtrato Nº 
20210271-oriGEM: coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 07/2021-coNtratada: 
ENGErMarc ENGENHaria ltda-viGÊNcia: 07/10/2022 a 09/01/2023-
data da assiNatUra: 07 dE oUtUBro dE 2022

eXtrato do coNtrato Nº 20220367
oriGeM: coNcorrÊNcia srP Nº 05/2022-PMc-coNtrataNtE: sEcrEtaria 
MUNiciPal dE oBras E dEsENvolviMENto UrBaNo-coNtratada: caMPi-
Na ENGENHaria EirEli-oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcU-
ÇÃo dos sErviÇos dE MaNUtENÇÃo dE PrÉdios PÚBlicos MUNiciPais 
dE cUrioNÓPolis-valor total: r$4.928.492,43 (QUatro MilHÕEs, NovE-
cENtos E viNtE E oito Mil, QUatrocENtos E NovENta E dois rEais E 
QUarENta E trÊs cENtavos)-viGÊNcia: 12 dE aGosto dE 2022 a 12 dE 
fEvErEiro dE 2024-data da assiNatUra: 12 dE aGosto dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220098
oBJeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos dE 
aGENciaMENto dE viaGENs QUE coMPrEENdEM a rEsErva, EMissÃo, 

MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E caNcElaMENto dE BilHEtEs dE PassaGENs 
tErrEstrEs iNtErEstadUais E iNtErMUNiciPais, No tErritÓrio Na-
cioNal, atENdENdo as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE 
saÚdE do MUNicÍPio dE cUrioNÓPolis-oriGEM: PrEGÃo ElEtrÔNico 
srP Nº 021/2021-coNtratada: toP liNE tUrisMo ltda-PErÍodo EXE-
cUÇÃo 1º tErMo aditivo: 18/10/2022 a 31/12/2022-valor do aditivo: 
r$45.500,00(QUarENta E ciNco Mil E QUiNHENtos rEais)-data da as-
siNatUra: 18 dE oUtUBro dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220165
oriGeM: PrEGÃo PrEsENcial srP Nº 018/2021-PMc-coNtrataNtE: sE-
crEtaria MUNiciPal dE oBras E dEsENvolviMENto UrBaNo-coNtra-
tada: artcoN artEfatos dE coNcrEto EirEli-oBJEto: coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE artEfatos dE coNcrEto Para Uso 
Na coNstrUÇÃo civil (tUBos dE coNcrEto Para drENaGEM/EsGoto 
E Blocos sEXtavados dE coNcrEto Para PaviMENtaÇÃo), Para atEN-
dEr a sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras E dEsENvolviMENto UrBaNo 
dE cUrioNÓPolis-valor do aditivo: r$182.707,35 (cENto E oitENta 
E dois Mil sEtEcENtos E sEtE rEais E triNta E ciNco cENtavos)-vi-
GÊNcia: 21 dE oUtUBro dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 2022-data da 
assiNatUra: 21 dE oUtUBro dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220153
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE lt-
da-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo 
dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$254.431,40 
(dUZENtos ciNQUENtas QUatro Mil E QUatrocENtos E triNta E UM 
rEais E QUarENta cENtavos) -PErÍodo EXEcUÇÃo 1º tErMo aditivo: 
27/06/2022 a 31/12/2022-data da assiNatUra: 27 dE JUNHo dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220154
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: sEcrEta-
ria MUNiciPal dE dEsENvolviMENto social-coNtratada: aUto Posto 
sErra lEstE ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados 
dE PEtrÓlEo Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal 
dE dEsENvolviMENto social dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio 
fiNaNcEiro: r$21.142,97 (viNtE UM Mil cENto E QUarENta E dois rE-
ais E NovENta E sEtE cENtavos)-PErÍodo EXEcUÇÃo 1º tErMo aditivo: 
27/06/2022 a 31/12/2022-data da assiNatUra: 27 dE JUNHo dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220155
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUNdo 
MUNiciPal dE MEio aMBiENtE-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE 
ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENtE 
dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$18.400,00 (dE-
Zoito Mil QUatrocENtos rEais) -PErÍodo EXEcUÇÃo 1º tErMo aditivo: 
27/06/2022 a 31/12/2022-data da assiNatUra: 27 dE JUNHo dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220156
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUNdo 
MUNiciPal dE saÚdE-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE ltda-oB-
JEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo Para 
atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE cUrio-
NÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$126.163,25 (cENto E 
viNtE sEis Mil cENto E sEssENta E trÊs rEais E viNtE E ciNco cENta-
vos) -PErÍodo EXEcUÇÃo 1º tErMo aditivo: 27/06/2022 a 31/12/2022-
data da assiNatUra: 27 dE JUNHo dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220157
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: sEcrE-
taria MUNiciPal dE adMiNistraÇÃo-coNtratada: aUto Posto sErra 
lEstE ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PE-
trÓlEo Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE 
adMiNistraÇÃo dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEi-
ro: r$87.105,96 (oitENta E sEtE Mil E cENto E ciNco rEais E NovENta 
E sEis cENtavos)-PErÍodo EXEcUÇÃo 1º tErMo aditivo: 27/06/2022 a 
31/12/2022-data da assiNatUra: 27 dE JUNHo dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220158
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: sEcrE-
taria MUNiciPal dE fiNaNÇas-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE 
ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo 
Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE fiNaN-
Ça-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$30.255,90 (triNta Mil rEais 
E dUZENtos E ciNQUENta E ciNco rEais E NovENta cENtavos) -PErÍ-
odo EXEcUÇÃo 1º tErMo aditivo: 27/06/2022 a 31/12/2022-data da 
assiNatUra: 27 dE JUNHo dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220159
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUNdo MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE ltda-oBJE-
to: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo Para atEN-
dEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras E dEsENvol-
viMENto UrBaNo dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: 
r$770.171,22 (sEtEcENtos E sEtENta Mil cENto E sEtENta E UM rEais E 
viNtE dois cENtavos)-PErÍodo EXEcUÇÃo 1º tErMo aditivo: 27/06/2022 
a 31/12/2022-data da assiNatUra: 27 dE JUNHo dE 2022

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220160
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUN-
do dE dEsENvolviMENto da EdUcaÇÃo Básica fUNdEB-coNtratada: 
aUto Posto sErra lEstE ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis 
E dErivados dE PEtrÓlEo Para atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo 
dE dEsENvolviMENto da EdUcaÇÃo Básica fUNdEB dE cUrioNÓPolis-
valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$70.470,00 (sEtENta Mil rEais E 
QUatrocENtos E sEtENta rEais)-PErÍodo EXEcUÇÃo 1º tErMo aditivo: 
27/06/2022 a 31/12/2022-data da assiNatUra: 27 dE JUNHo dE 2022
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eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220153
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE lt-
da-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo 
dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$107.448,25(-
cENto E sEtE Mil, QUatrocENtos E QUarENta E oito rEais E viNtE E 
ciNco cENtavos)-PErÍodo EXEcUÇÃo 2º tErMo aditivo: 08/07/2022 a 
31/12/2022-data da assiNatUra: 08 dE JUlHo dE 2022

eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220154
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: sEcrEta-
ria MUNiciPal dE dEsENvolviMENto social-coNtratada: aUto Posto 
sErra lEstE ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados 
dE PEtrÓlEo Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal 
dE dEsENvolviMENto social dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio 
fiNaNcEiro: r$21.142,97 (viNtE UM Mil cENto E QUarENta E dois rE-
ais E NovENta E sEtE cENtavos)-PErÍodo EXEcUÇÃo 2º tErMo aditivo: 
08/07/2022 a 31/12/2022-data da assiNatUra: 08 dE JUlHo dE 2022

eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220155
oriGeM:PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE:fUNdo 
MUNiciPal dE MEio aMBiENtE-coNtratada:aUto Posto sErra lEstE 
ltda-oBJEto:aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
tE dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro:r$7.800,00 
(sEtE Mil E oitocENtos rEais)-PErÍodo EXEcUÇÃo 2º tErMo aditi-
vo:08/07/2022 a 31/12/2022-data da assiNatUra:08 dE JUlHo dE 2022

eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220156
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUNdo 
MUNiciPal dE saÚdE-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE ltda-oB-
JEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo Para 
atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE cUrio-
NÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$64.740,07 (sEssENta 
E QUatro Mil sEtEcENtos E QUarENta rEais E sEtE cENtavos) -PErÍ-
odo EXEcUÇÃo 2º tErMo aditivo: 08/07/2022 a 31/12/2022-data da 
assiNatUra: 08 dE JUlHo dE 2022

eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220157
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: sEcrE-
taria MUNiciPal dE adMiNistraÇÃo-coNtratada: aUto Posto sErra 
lEstE ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PE-
trÓlEo Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE 
adMiNistraÇÃo dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: 
r$38.684,67 (triNta E oito Mil sEiscENtos E oitENta E QUatro rEais 
E sEssENta E sEtE cENtavos)-PErÍodo EXEcUÇÃo 2º tErMo aditivo: 
08/07/2022 a 31/12/2022-data da assiNatUra: 08 dE JUlHo dE 2022

eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220158
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: sEcrE-
taria MUNiciPal dE fiNaNÇas-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE 
ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo 
Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE fiNaN-
Ças-valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$12.948,82 (doZE Mil No-
vEcENtos E QUarENta E oito rEais E oitENta E dois cENtavos) -PE-
rÍodo EXEcUÇÃo 2º tErMo aditivo: 08/07/2022 a 31/12/2022-data da 
assiNatUra: 08 dE JUlHo dE 2022

eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220159
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo-coNtratada: aUto Posto sErra lEstE ltda
-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis E dErivados dE PEtrÓlEo Para 
atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras E dEsEN-
volviMENto UrBaNo dE cUrioNÓPolis-valor do rEEQUiliBrio fiNaN-
cEiro: r$339.908,32( trEZENtos E triNta E NovE Mil NovEcENtos E oito 
rEais E triNta E dois cENtavos)-PErÍodo EXEcUÇÃo 2º tErMo aditivo: 
08/07/2022 a 31/12/2022-data da assiNatUra: 08 dE JUlHo dE 2022

eXtrato do 2º terMo aditiVo do coNtrato Nº 20220160
oriGeM: PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 048/2021-coNtrataNtE: fUN-
do dE dEsENvolviMENto da EdUcaÇÃo Básica fUNdEB-coNtratada: 
aUto Posto sErra lEstE ltda-oBJEto: aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEis 
E dErivados dE PEtrÓlEo Para atENdEr as NEcEssidadEs do fUNdo 
dE dEsENvolviMENto da EdUcaÇÃo Básica fUNdEB dE cUrioNÓPolis-  
valor do rEEQUiliBrio fiNaNcEiro: r$31.944,45 (triNta E UM  Mil 
NovEcENtos E QUarENta E QUatro rEais E QUarENta E ciNco cENta-
vos)-PErÍodo EXEcUÇÃo 2º tErMo aditivo: 08/07/2022 a 31/12/2022-
data da assiNatUra: 08 dE JUlHo dE 2022

eXtrato do coNtrato Nº 20210321
oriGeM: iNEXiGiBilidadE Nº 18/2021-coNtrataNtE: sEcrEtaria MU-
NiciPal dE adMiNistraÇÃo-coNtratada: lirocoNt coNtaBilidadE & 
coNsUltoria – EirEli-oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para assEs-
soraMENto tÉcNico Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos  coNtáBEis, aNá-
lisE E acoMPaNHaMENto da PrEstaÇÃo dE coNtas do EXErcÍcio dE  
2022, JUNto ao tcM/Pa da sEcrEtaria MUNiciPal dE adMiNistraÇÃo-
valor total: r$174.000,00 (cENto E sEtENta E QUatro Mil rEais)-vi-
GÊNcia: 30 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2022-data da 
assiNatUra: 30 dE dEZEMBro dE 2021

eXtrato do coNtrato Nº  20210322
oriGeM: iNEXiGiBilidadE Nº 19/ 2021-coNtrataNtE: sEcrEtaria MU-
NiciPal dE dEsENvolviMENto social-coNtratada: lirocoNt coNta-
BilidadE & coNsUltoria – EirEli-oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa 
Para assEssoraMENto tÉcNico Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos  coN-
táBEis, aNálisE E acoMPaNHaMENto da PrEstaÇÃo dE coNtas do 
EXErcÍcio dE  2022, JUNto ao tcM/Pa da sEcrEtaria MUNiciPal dE 
dEsENvolviMENto social/fUNdo MUNiciPal dE dEsENvolviMENto 
social-valor total: r$174.000,00 (cENto E sEtENta E QUatro Mil rE-
ais)-viGÊNcia: 30 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2022-
data da assiNatUra: 30 dE dEZEMBro dE 2021

eXtrato do coNtrato Nº 20210328
oriGeM: iNEXiGiBilidadE Nº 20/ 2021-coNtrataNtE: fUNdo MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo-coNtratada: lirocoNt coNtaBilidadE & coNsUl-
toria – EirEli-oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para assEssora-
MENto tÉcNico Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos  coNtáBEis, aNálisE E 
acoMPaNHaMENto da PrEstaÇÃo dE coNtas do EXErcÍcio dE  2021, 
JUNto ao tcM/Pa da sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo/fUNdo MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo-valor total: r$174.000,00 (cENto E sEtENta E 
QUatro Mil rEais)-viGÊNcia: 30 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEM-
Bro dE 2022-data da assiNatUra: 30 dE dEZEMBro dE 2021

Protocolo: 869322

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
carta - convite Nº 1/2022-004-PMGP, objeto: contratação de empresa para 
construção da rotatória no cartão postal de Goianésia do Pará - Pa, conforme 
Convênio nº 136/2022, processo nº 2021/710177 firmado entre a Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - sEdoP e prefeitura 
municipal de Goianésia do Pará, à empresa: contratante: Prefeitura Munici-
pal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 
20220487, contratada: E da silva saNtos ltda, cNPJ: 23.418.801/0001-
77, valor de r$ 216.001,35. data de assinatura: 27/10/2022. Francisco da-
vid Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 869557

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iaGarPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de retiFicaÇÃo do editaL
PreGÃo eLetroNico Nº 026/2022

o município de igarapé-Miri/Pa, representado pela Prefeitura Municipal 
torna público para conhecimento dos interessados que Retifica o Edital do 
Pregão Eletrônico nº 026/2022, cujo objeto é rEGistro dE PrEÇo Para 
fUtUra E EvENtUal aQUisiÇÃo dE MÓvEis EscolarEs, coMo MEsa, ar-
Mario E QUadro BraNco Para atENdEr as dEMaNdas da sEcrEtaria 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ-MIRI, conforme especificações de-
talhadas e constantes no termo de referência (anexo i). a Nova data dE 
aBErtUra do certame está prevista para o dia 10/11/2022 às 09h00min 
(horário de Brasília), na página do www.portaldecompraspublicas.com.br). o 
edital retificado encontra-se disponível no endereço eletrônico:  www.portal-
decompraspublicas.com.br no Portal da transparência do município de iga-
rapé Miri https://igarapemiri.pa.gov.br/ e no mural de licitações do tcM/Pa.

Luziara do socorro cunha cota-Pregoeira Municipal
Protocolo: 869560

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
eXtrato de terMo aditiVo de VaLor

esPecie: 1º termo aditivo de valor referente ao contrato nº 004.1/2022-PMi-
tP, oriundo da tomada de Preço nº 004/PMi-tP, objeto: contratação de Pes-
soa Jurídica para reforma com ampliação da orla de vila Maiauatá, para aten-
der a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, Empresa: PlasMiri sErviÇos, 
coMErcio E iNdUstria ltda, cNPJ: n° 21.614.539/0001-00; vigência: a 
contar da data de assinatura até 30/11/2022, valor: r$ 104.429,74 relativos 
a 25,47% do valor global do contrato nº 004.1/2022. ordenador: roberto 
Pina oliveira. roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal.

Protocolo: 869561

PreFeitUra MUNiciPaL de iaGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 011/2022 coNtrato Nº 064/2022-cPl-sEMsa oBJEto: rE-
Gistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
forNEciMENto dE MatEriais dE coNstrUÇÃo, HiraÚlico E ElÉtrico.coN-
trataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EM-
PrEsa:  o. PENa PiNHEiro cNPJ: 20.442.242/0001-42 valor: r$ 118.531,09 
viGÊNcia do coNtrato: 21/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 869571

PreFeitUra MUNiciPaL de iaGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 011/2022 coNtrato Nº 062/2022-cPl-sEMsa oBJEto: 
rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa Para forNEciMENto dE MatEriais dE coNstrUÇÃo, HiraÚli-
co E ElÉtrico.coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE cNPJ: 
11.373.369/0001-66 EMPrEsa:  sÃo BENEdito MatEriais dE coNstrU-
ÇÃo coNstrUtora E ElEtros cNPJ: 14.098.166/0001-05 valor: r$ 
191.129,89 viGÊNcia do coNtrato: 21/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 869566
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PreFeitUra MUNiciPaL de iaGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 011/2022 coNtrato Nº 063/2022-cPl-sEMsa oB-
JEto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE MatEriais dE coNstrUÇÃo, Hi-
raÚlico E ElÉtrico.coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE 
cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrEsa:  E. MiraNda PiNHEiro EPP cNPJ: 
00.609.492/0001-17 valor: r$ 232.292,54 viGÊNcia do coNtrato: 
21/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 869568

PreFeitUra MUNiciPaL de iaGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 011/2022 coNtrato Nº 069/2022-cPl-sEMsa oB-
JEto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE MatEriais dE coNstrUÇÃo, Hi-
raÚlico E ElÉtrico.coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE 
cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrEsa:  rt MUlti sErviÇos EirEli cNPJ: 
23.188.924/0001-69 valor: r$ 9.813,60 viGÊNcia do coNtrato: 
21/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 869584

PreFeitUra MUNiciPaL de iaGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 011/2022 coNtrato Nº 068/2022-cPl-sEMsa oB-
JEto: rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE MatEriais dE coNstrUÇÃo, Hi-
raÚlico E ElÉtrico.coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE 
cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrEsa:  sEBastiÃo Q. fErrEira cNPJ: 
07.137.759/0001-60 valor: r$ 128.732,97 viGÊNcia do coNtrato: 
21/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 869581

PreFeitUra MUNiciPaL de iaGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 011/2022 coNtrato Nº 065/2022-cPl-sEMsa oBJEto: 
rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa Para forNEciMENto dE MatEriais dE coNstrUÇÃo, HiraÚli-
co E ElÉtrico.coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE cNPJ: 
11.373.369/0001-66 EMPrEsa:  PoXi coMErcio E rEPrEsENtaÇÕEs Hi-
draUlicas EirEli cNPJ: 25.191.399/0002-47 valor: r$ 1.740,84 viGÊN-
cia do coNtrato: 21/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 869573

PreFeitUra MUNiciPaL de iaGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 011/2022 coNtrato Nº 066/2022-cPl-sEMsa oBJEto: 
rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa Para forNEciMENto dE MatEriais dE coNstrUÇÃo, HiraÚli-
co E ElÉtrico.coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE cNPJ: 
11.373.369/0001-66 EMPrEsa:  J.l.r araUJo coMErcio E sErviÇos 
cNPJ: 83.913.665/0001-13 valor: r$ 13.402,44 viGÊNcia do coNtrato: 
21/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 869577

PreFeitUra MUNiciPaL de iaGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato
Processo Nº: 011/2022 coNtrato Nº 067/2022-cPl-sEMsa oBJEto: 
rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa Para forNEciMENto dE MatEriais dE coNstrUÇÃo, HiraÚli-
co E ElÉtrico.coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE cNPJ: 
11.373.369/0001-66 EMPrEsa: JcP Prado coMErcio EirEli ME cNPJ: 
21.254.778/0001-05 valor: r$ 16.055,94 viGÊNcia do coNtrato: 
21/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 869579

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iNHaNGaPi/Pa
resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022
a Prefeitura Municipal de inhangapi, por intermédio da Presidente da 
comissão de licitação, torna público o julgamento de habilitação da con-
corrência Pública nº 001/2022: ficam iNaBilitadas as empresas: BUsta-
MaNtE ENGENHaria ltda, cNPJ: 18.568.761/0001-00, por não cumprir o 
item 6.1.2.7, certidão de ações trabalhistas (autos físicos) de jurisdições 
do Estado da sede do licitante e o item 2 de relevância que trata de com-
pactação de aterros a 100% do Proctor Normal, saraiva & cia ltda, cNPJ: 
22.365.949/0001-28, por não cumprir o item 4.2 alínea “f” cadastro técnico 
junto ao IBAMA, 6.1.1.7 certidão especifica de existência de empresa de par-

ticipação societária de Pessoa física, item 6.1.2.7, certidão de ações traba-
lhistas (autos físicos) de jurisdições do Estado da sede do licitante, item 2 de 
relevância que trata de compactação de aterros a 100% do Proctor Normal e 
B2B iNfraEstrUtUra ltda, cNPJ: 41.214.355/0001-60, por não cumprir o 
item 6.1.2.7, certidão de ações trabalhistas (autos físicos) de jurisdições do 
Estado da sede do licitante e o item 6.1.4 do edital que fala da qualificação 
técnica. fica HaBilitada a empresa coNstrUtora ProJEtta ltda, cNPJ: 
22.365.949/0001-28, por estar de acordo com o pedido no edital. desta fei-
ta. desta feita, abre-se prazo para apresentação de recursos nos termos do 
artigo 109 da lei 8.666/93.

inhangapi-Pa, 27 de outubro de 2022.
Midori oki igacihalaguti.

comissão Permanente de licitação
Protocolo: 869585

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato ao coNtrato Nº 516/2022/seasP 
Processo adMiNistratiVo Nº 20.407/2022/PMM 

autuado na modalidade Pregão eletrônico (srP) Nº 090/2022-cPL/
PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 403/2022-cPl. objeto: 
aQUisiÇÃo dE MatEriais dEscartávEis, liMPEZa E EPi’s para atender 
as necessidades da secretaria Municipal de assistência social, Proteção e as-
suntos comunitários Empresa: i dE alMEida B. dias ltda, cNPJ/Mf sob 
o Nº 29.751.618/0001-75; valor r$ 19.574,50 (dezenove mil, quinhentos 
e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), assinatura 27/10/2022 vi-
gência: 31/12/2022. Nadjalúcia Oliveira Lima, Secretaria Municipal de 
assistência social, Proteção e assuntos comunitários.

Protocolo: 869609

eXtrato do PriMeiro terMo 
aditiVo do coNtrato 423/2021/seMad 

origem: Processo administrativo Nº 23.498/2021 - PMM. forma: ine-
xigibilidade nº 010/2021/cEl/sEvoP/PMM. objeto contrato: obtenção de 
Produtos e Prestação de serviços Postais, destinados a secretaria Munici-
pal de administração - cNPJ: nº 27.993.108/0001-89. recurso: Erário Mu-
nicipal. contratada: Empresa Brasileira de correios e telégrafos. cNPJ: nº 
34.028.316/0018-51. valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais). vigência: 
27/10/2023. Marabá (Pa), 27/10/2022. José Nilton de Medeiros - secre-
tário Municipal de administração.

Protocolo: 869586

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 097-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 24.406/2022-PMM. objeto: rEGistro dE PrE-
Ço Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE lEitEs EsPEciais E sUPlEMENtos 
aliMENtarEs, coM o oBJEtivo dE atENdEr as NEcEssidadEs do Pro-
GraMa dE BENEfÍcios EvENtUais E EMErGÊNciais Às PEssoas EM si-
tUaÇÃo EM vUlNEraBilidadE social PEla sEcrEtaria MUNiciPal dE 
assistÊNcia social, ProtEÇÃo E assUNtos coMUNitários - sEasPac. 
UasG: 927877. onde sagraram-se vencedoras as empresas: daKar coMEr-
cio E sErvico ltda, cNPJ Nº 10.301.008/0001-41, vencedora do item: 
023 perfazendo o valor total de r$ 22.824,00 (vinte e dois mil oitocentos e 
vinte e quatro reais), distriBUidora HosPitalar raMos E MENdoNca 
ltda cNPJ Nº 27.117.540/0001-06, vencedora dos itens: 01, 02, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 31, 34, 37  perfazendo o 
valor total de r$ 348.740,00 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e 
quarenta reais), BiolifE Brasil ltda cNPJ Nº 30.008.165/0001-70, ven-
cedora do item: 35 perfazendo o valor total de r$ 17.940,00 (dezessete 
mil novecentos e quarenta reais), NUtrivitta HosPitalar EirEli cNPJ Nº 
31.509.020/0001-16, vencedora dos itens: 03, 18, 19,  21, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 33, 36  perfazendo o valor total de r$ 350.421,00 (trezentos e 
cinquenta mil quatrocentos e vinte e um reais), aHcor coMErcio dE Pro-
dUtos odoNtoloGicos ltda cNPJ Nº 37.556.213/0001-04, vencedora do 
item: 12 perfazendo o valor total de r$ 26.784,00 (vinte e seis mil sete-
centos e oitenta e quatro reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 
26/10/2022 - Nadjalucia oliveira Lima - secretaria Municipal de assis-
tência social - seasPac - Portaria nº 224/2017-GP.

Protocolo: 869607

eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de adJUdicaÇÃo e Homologação referente ao PreGÃo PreseN-
ciaL (srP) Nº 070/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 24.678/2022-
PMM - objeto: rEGistro dE PrEÇo coM vistas À aQUisiÇÃo dE oXiGÊNio 
E acEtilENo, Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria MUNici-
Pal dE viaÇÃo E oBras PÚBlicas - sEvoP - foi adjudicado e Homologado 
a EMPrEsa vENcEdora do lotE 01 EXclUsivo Para ME/EPP - crYoNor-
tE GasEs iNdUstriais E MEdiciNais EirEli, cNPJ: 39.612.641/0001-32. 
No valor dE r$ 70.000,00 (setenta mil reais. constada a regularidade dos 
atos processuais, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado final conforme expos-
to. Marabá/Pa, 26/10/2022 - Fábio cardoso Moreira - secretário Muni-
cipal de obras.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 096/2022-ceL/seVoP/PMM. origem: ao 
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 070/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo 
n° 24.678/2022-PMM - objeto: rEGistro dE PrEÇo coM vistas À aQUi-
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siÇÃo dE oXiGÊNio E acEtilENo, Para atENdEr as NEcEssidadEs da 
sEcrEtaria MUNiciPal dE viaÇÃo E oBras PÚBlicas - sEvoP. EMPrEsa 
vENcEdora do lotE 01 EXclUsivo Para ME/EPP - crYoNortE GasEs 
iNdUstriais E MEdiciNais EirEli, cNPJ: 39.612.641/0001-32. No valor 
dE r$ 70.000,00 (setenta mil reais). Órgão Gerenciador da ata srP: secretá-
ria Municipal de obras - sEvoP. vigência: 12 meses. assinatura: 27/10/2022 
Fábio cardoso Moreira - secretário Municipal de obras.

Protocolo: 869589

eXtrato de terMo aditiVo  
1° termo aditivo: acresceNtar QUaNtitatiVo com percentual de 
23,000000% equivalente a r$ 579.600,00 (quinhentos e setenta e nove mil, 
seiscentos reais)- contrato administrativo Nº 240/2022/sEvoP/PMM, refe-
rente ao ProcEsso dE licitaÇÃo Nº 21.588/2021-PMM, PrEGÃo ElEtrÔ-
Nico (srP) N.º 110/2021- cPl/PMM. registro de Preços N.º 408/2021-cPl/
PMM. objeto: rEGistro dE PrEÇos Para aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEl 
do tiPo GasoliNa, diEsEl coMUM E diEsEl s-10, Para aBastEciMENto 
dos vEÍcUlos oficiais da sEcrEtaria MUNiciPal dE viaÇÃo E oBras 
PÚBlicas - sEvoP, Empresa: J & M sErviÇos E coMErcio ltda, cNPJ Nº 
26.734.678/0001-91. assinatura: 27/10/2022, Marabá/Pa.

eXtrato de terMo aditiVo  
1° termo aditivo: acresceNtar QUaNtitatiVo com percentual de 
22,645559% equivalente a r$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil re-
ais) - contrato administrativo nº 194/2022/sEvoP/PMM, referente ao Pro-
cEsso dE licitaÇÃo Nº 21.588/2021-PMM, PrEGÃo ElEtrÔNico (srP) 
N.º 110/2021- cPl/PMM. registro de Preços N.º 408/2021-cPl/PMM. ob-
jeto: rEGistro dE PrEÇos Para aQUisiÇÃo dE coMBUstÍvEl do tiPo 
GasoliNa, diEsEl coMUM E diEsEl s-10, Para aBastEciMENto dos 
vEÍcUlos oficiais da sEcrEtaria MUNiciPal dE viaÇÃo E oBras PÚ-
Blicas - sEvoP, Empresa: J & M sErviÇos E coMErcio ltda, cNPJ Nº 
26.734.678/0001-91. assinatura: 27/10/2022, Marabá/Pa. secretaria de via-
ção e obras Públicas. FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 869592

eXtrato do 1° terMo aditiVo de 
coNtrato Nº 419/2021-seasPac 

Processo nº 22.632/2021-PMM, objeto: locaÇÃo dE iMÓvEl dEstiNa-
do ao fUNcioNaMENto do coNsElHo tUtElar do NÚclEo Nova Ma-
raBá, MaraBá/Pa, locatária: sra. lEsliE fErNaNda fErNaNdEs froN-
cHEtti, cPf: 433.857.375-91; valor total aNUal: 60.669,72 (sessenta 
mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) Prazo: 
23/10/2023, data da assinatura: 21/10/2022, Nadjalucia oliveira Lima, 
secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 869594

coNtrato adMiNistratiVo Nº 534/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 2.996/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 014/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de centrais 
de ar para suprir a necessidade da secretaria Municipal de saúde e demais 
unidades vinculadas. Empresa: NEo Brs coMErcio dE ElEtrodoMÉsti-
cos ltda, inscrita no cNPJ nº 07.041.480/0001-88, valor: r$ 31.010,00 
(trinta e um mil e dez). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manu-
tenção secretaria Municipal de saúde, 10 302 0012 2.055 atenção Média e 
alta complexidade - Mac/siH, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica 
de saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 serviço de atendimento Móvel Urgente 
-saMU 192, 10 305 0012 2.050 atenção vigilância e saúde Epidemiológica, 
Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. 
data da assiNatUra 25 de outubro de 2022. MoNica BorcHart Ni-
coLaU - secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 533/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo Nº 2.996/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 014/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de centrais 
de ar para suprir a necessidade da secretaria Municipal de saúde e demais 
unidades vinculadas. Empresa: vENtisol da aMaZoNia iNdUstria dE 
aParElHos ElEtricos l, inscrita no cNPJ nº 17.417.928/0001-79, valor: 
126.187,70 (cento e vinte e seis mil centos e oitenta e sete reais e setenta 
centavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção secre-
taria Municipal de saúde, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta comple-
xidade - Mac/siH, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saúde 
- PaB, 10 302 0012 2.054 serviço de atendimento Móvel Urgente -saMU 
192, 10 305 0012 2.050 atenção vigilância e saúde Epidemiológica, Elemento 
de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.  data da 
assiNatUra 25 de outubro de 2022. MÔNica BorcHart NicoLaU se-
cretÁria M. de saÚde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 521/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 18.305/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 079/2022-cPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de Equipa-
mentos e Materiais Hospitalares para Unidade de terapia intensiva - Uti para 
adequação dos leitos da Uti covid para Uti geral tipo ii, com capacidade 
de 10 leitos no Hospital Municipal de Marabá (HMM). Empresa: f cardoso 
E cia ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.949.905/0001-63. valor: r$ 
100.880,00 (cem mil, oitocentos e oitenta e oito reais). dotações orçamen-
tárias: 10.302.0012.2.055 - atenção de Média e alta complexidade - Mac/
siH; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. data da 
assiNatUra 26 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - se-
cretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 531/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.224/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 134/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: 
aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica e medicamentos con-

trolados, para atendimento das unidades básicas de saúde e hospitais mu-
nicípio de Marabá - Pá. Empresa: dl distriBUidora dE MEdicaMENtos 
EirEli, inscrita no cNPJ sob n°31.556.536/0001-11, valor: r$ 48.111,42 
(Quarenta e oito mil cento e onze reais e quarenta e dois centavos). dotação 
orçamentaria: 10 303 0012 2.049 Manutenção Programa farmácia Básica- 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Elemento de despesas: 
Material de consumo. data da assiNatUra 25 de outubro de 2022. MoNi-
CA BORCHART NICOLAU - Secretária Municipal de Saúde - INTERINA 
de Marabá /Pa.

Protocolo: 869596

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo carta coNVite N° 002-2022
contratação de empresa para reforma e ampliação da quadra esportiva, 
localizada na estrada vicinal km 95 sul, no município de Medicilândia. através 
do convenio nº 72/2022 - processo nº 2021/768903 - celebrado entre a se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura 
Municipal de Medicilândia-Pa. vencedor(es): P. P. MariNHo ltda, com o valor 
total de r$ 197.260,48(cento e Noventa e sete Mil, duzentos e sessenta 
reais e Quarenta e oito centavos). conforme mapa comparativo anexado aos 
autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

JÙLio cÉsar do eGito
Prefeito Municipal de Medicilândia

aViso de HoMoLoGaÇÃo toMada de PreÇos N° 004-2022
contratação de empresa para aquisição de insumos e serviços para fo-
mento as ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa 
territorial sustentável, no município de Medicilândia, através do convênio nº 
14/2022, Processo nº 2022/176898 firmado através da Secretaria de Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - sEdaP e o município de Medi-
cilândia. vencedor(es): E. f dE olivEira & cia ltda, com o valor total de r$ 
501.039,00 (Quinhentos e Um Mil, trinta e Nove reais). conforme mapa com-
parativo anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

JÙLio cÉsar do eGito
Prefeito Municipal de Medicilândia

aViso de HoMoLoGaÇÃo toMada de PreÇos N° 006-2022
contratação de empresa para “coNstrUÇÃo dE dois (02) Microssis-
tEMas dE aBastEciMENto dE áGUa localiZados Nas coMUNidadEs 
do KM 115 sUl E coMUNidadE do KM 85 NortE, No MUNicÍPio dE ME-
DICILÂNDIA, NESTE ESTADO”, através do repasse de recursos financeiros e 
estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o Estado do 
Pará, através da sEdoP e o Município de Medicilândia. vencedor(es): coNs-
trUtora MaNHattaN EirEli, com o valor total de r$ 478.539,90 (Qua-
trocentos e setenta e oito Mil, Quinhentos e trinta e Nove reais e Noventa 
centavos). conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a li-
citação na forma da lei nº 8.666/93.

JÙLio cÉsar do eGito
Prefeito Municipal de Medicilândia

aViso de HoMoLoGaÇÃo toMada de PreÇos N° 007-2022
contratação de empresa para “coNstrUÇÃo do MErcado MUNiciPal, 
NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA”, através do repasse de recursos finan-
ceiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o Esta-
do do Pará, através da sEdoP e o Município de Medicilândia. vencedor(es): 
E v s sErvicos, coMErcio E coNstrUcoEs EirEli, com o valor total de 
r$ 1.927.144,69 (Um Milhão, Novecentos e vinte e sete Mil, cento e Quaren-
ta e Quatro reais e sessenta e Nove centavos). conforme mapa comparativo 
anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

JÙLio cÉsar do eGito
Prefeito Municipal de Medicilândia

aViso eXtrato do coNtrato N° 20220498
coNVite Nº 002/2022 cc 

objeto: reforma e ampliação da quadra esportiva, localizada na estrada vici-
nal km 95 sul, no município de Medicilândia. através do convenio nº 72/2022 
- processo nº 2021/768903 - celebrado entre a secretaria de Estado de de-
senvolvimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura Municipal de Medici-
lândia-Pa. coNtrato N° 20220498. contratante:  PrEfEitUra MUNiciPal 
dE MEdicilaNdia. contratado: P. P. MariNHo ltda, no valor total de r$ 
197.260,48 (cento e noventa e sete mil, duzentos e sessenta reais e quarenta 
e oito centavos). vigência: 04 de agosto de 2022 a 04 de agosto de 2023.

aViso eXtrato do coNtrato N° 20220485
toMada de PreÇos Nº 04-2022 tP 

objeto: aquisição de insumos e serviços para fomento as ações de assis-
tência técnica aos agricultores aderidos ao programa territorial sustentável, 
no município de Medicilândia, através do convênio nº 14/2022, Processo nº 
2022/176898 firmado através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca - sEdaP e o município de Medicilândia. coNtra-
to N° 20220485. contratante:  PrEfEitUra MUNiciPal dE MEdicilaNdia. 
contratado: E. f dE olivEira & cia ltda, no valor total de r$ 501.039,00 
(quinhentos e um mil, trinta e nove reais). vigência: 12 de agosto de 2022 a 
12 de agosto de 2023.

aViso eXtrato do coNtrato N° 20220504
toMada de PreÇos Nº 06-2022 tP 

objeto: “coNstrUÇÃo dE dois (02) MicrossistEMas dE aBastEciMEN-
to dE áGUa localiZados Nas coMUNidadEs do KM 115 sUl E coMU-
NidadE do KM 85 NortE, No MUNicÍPio dE MEdicilÂNdia, NEstE Esta-
DO”, através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases 
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gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, através da sEdoP e o 
Município de Medicilândia coNtrato N° 20220504. contratante:  PrEfEitU-
ra MUNiciPal dE MEdicilaNdia. contratado: coNstrUtora MaNHattaN 
EirEli, no valor total de r$ 478.539,90 (quatrocentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos). vigência: 18 de agosto 
de 2022 a 18 de agosto de 2023.

aViso eXtrato do coNtrato N° 20220507
toMada de PreÇos Nº 07-2022 tP 

objeto: “coNstrUÇÃo do MErcado MUNiciPal, No MUNicÍPio dE MEdi-
CILÂNDIA/PA”, através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de 
bases gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, através da sEdoP 
e o Município de Medicilândia coNtrato N° 20220507. contratante:  PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE MEdicilaNdia. contratado: E v s sErvicos, coMErcio 
E coNstrUcoEs EirEli, no valor total de r$ 1.927.144,69 (um milhão, no-
vecentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove 
centavos). vigência: 19 de agosto de 2022 a 19 de agosto de 2023.

Protocolo: 869612

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022 - PMo. extratos de contratos 
Vinculados ao Pregão eletrônico nº 007/2022-Pmo - objeto: registro 
de Preços, Para eventual aquisição de Materiais de Higiene e limpeza Para 
atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, secretarias e fundos 
de ourém/Pa. contratante: Prefeitura Municipal de ourém, empresas con-
tratadas: Bom Bons e descartáveis eireli, cnpj nº 01.580.769/0001-99 -con-
trato nº 2022-2809-001, valor: r$ 340,00 (trezentos e quarenta reais);am-
da security importadora ltda, cnpj nº 14.793.395/0001-31 - contrato nº 
2022-2809-002, valor: r$ 3.862,40 (três mil oitocentos e sessenta e dois 
reais e quarenta centavos);Ponto da saude Produtos Hospitalares,equipa-
mentos e Material de limpeza eireli, cnpj nº 17.557.433/0001-45 -contra-
to nº 2022-2809-003, valor: r$288.361,90 (duzentos e oitenta e oito mil 
trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos);Papel e cia Produtos 
de Papelarias eireli, cnpj nº 19.518.277/0001-39 - contrato nº 2022-2809-
004, valor: r$2.459,80 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 
oitenta centavos);distribuidora de Material esportivo carvalho eireli, cnpj nº 
40.840.601/0001-27. contrato nº 2022-2809-005, valor: r$ 774.346,00 (se-
tecentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e seis reais); liz Para 
comercio e servicos ltda, cnpj nº 41.081.966/0001-88 -contrato nº 2022-
2809-006, valor: r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais);container comer-
cio e servicos ltda, cnpj nº 41.243.002/0001-99 -contrato nº 2022-2809-
007, valor: r$1.000,00 (hum mil reais);sena comercio de Produtos Para 
a saude ltda, cnpj nº 42.038.727/0001-08 - contrato nº 2022-2809-008, 
valor: r$ 5.820,00 (cinco mil oitocentos e vinte reais);celebrados entre as 
Partes em 28/09/2022, vigência: 12(doze) Meses, contados a Partir da data 
de sua assinatura.Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 869613

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUriLÂNdia - ParÁ
resULtado de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos nº 013/2022/sMe
secretaria Municipal de educação/Fundo Municipal de educação, ins-
crito sob o cNPJ de nº: 28.493.247/0001-06, torna público, o resultado 
da tomada de Preços nº 013/2022/sME; vencedora: H s GalvÃo coNstrU-
tora EirEli EPP, inscrita no cNPJ nº 17.792.686/0001-01; objeto: coNtra-
taÇÃo dE EMPrEsa do raMo da coNstrUÇÃo civil, Para EXEcUÇÃo 
dE oBra dE rEforMa E adEQUaÇÃo da Escola EstadUal dr. roMildo 
vEloso - ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE oUrilÂNdia do NortE-Pa; 
valor total: r$ 1.308.983,56 (um milhão trezentos e oito mil novecentos e 
oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

José de sousa Leite-secretário Municipal de Educação
Protocolo: 869615

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de  adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 torna 
público que conforme processo administrativo 115/2022, referente ao toMa-
da dE PrEÇo 009/2022, e nos termos da legislação vigente Publica seu avi-

so de Homologação no dia 27/10/2022, pela Prefeita Municipal, leila raquel 
Possimoser. objeto: construção da casa de conselho no Município de Placas/
Pa. vencedora total: sollos construtora ltda cNPJ 01.733.027/0001-56 apre-
sentou proposta no valor de r$261.973,12 (duzentos e sessenta e um mil, 
novecentos e setenta e três reais e doze centavos). Leila raquel Possimo-
ser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 869622

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220227

origem: dispensa nº 018/2022. contratante: secretraria de Educa-
ção cNPJ 28.558.407/0001-58. contratado: lucenita dos santos silva cpf: 
829.779.762-72. objeto: locação de um imóvel destinado ao funcionamento 
do deposito de Materiais Para revitalização das Escolas Publicas do Municipio 
de Placas de Propriedade da srª lucenita dos santos silva cPf: 829.779.762-
72. valor Mensal r$ 3.000,00 (três mil reais. vigência: 26 de outubro de 2022 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 26 de ou-
tubro de 2022. ana Patricia Galucio de sousa - secretaria de educação.

Protocolo: 869623

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUróPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 004/2022-tP/seMsa
a comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ru-
rópolis/Pa torna pública, aos interessados, a data de realização da toMada 
dE PrEÇo Nº 004/2022-tP/sEMsa, referente ao Processo administrativo nº 
001.20092022-tP, que objetiva a contratação de empresa Especializada em 
fornecimento de recarga de toner e cartuchos de impressoras, para suprir 
as necessidades da secretaria Municipal de saúde de rurópolis, cipcovid zona 
Urbana e cipcovid km 70 (divinópolis), Hospital Municipal, Maternidade, Uni-
dade Básica de saúde, UNivaP (Unidade integrada de vigilância em saúde 
e atenção Primária), conselho Municipal de saúde e centro de atenção Psi-
cossocial, (caPs i), rurópolis-Pará, para melhor atendimento a toda a popu-
lação, às 10h:00min (dez horas) do dia 14 de novembro de 2022, em cuja 
data e horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na sala 
de licitações, localizada à rua dez de maio, n.º 263, centro, rurópolis/Pa. 
o Edital deverá ser retirado no site da Prefeitura, através do link: http://ru-
ropolis.pa.gov.br ou no site do tcM.dúvidaspelo email: cpl@ruropolis.pa.gov.
br. cezar caetano da silva - Presidente da comissão Permanente de 
Licitação - cPL.

Protocolo: 869624

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

eXtrato do coNtrato Nº 0064/2022
oBJeto: aquisição de 18.900,93, litros de coMBUstÍvEl, do tiPo ÓlEo 
DIESEL S-10, atendendo ao convênio nº 175/2022, firmado entre o Gover-
no do Estado/sEtraN e Município. oriGEM do coNtrato: Pregão Eletrô-
nico nº 0014/2022 - rEPUBlicaÇÃo. coNtrataNtE: Município de santa 
Maria das Barreiras-Pa, c.N.P.J/M.f. 10.249.381/0001-09. coNtratada: 
comércio e transporte de combustíveis aldeia do valle ltda, c.N.P.J./M.f. 
07.562.670/0001-40. valor total do coNtrato r$ 140.811,93 (cento e 
quarenta mil, oitocentos e onze reais e noventa e três centavos. solicitaN-
tE: secretaria Municipal de obras, Urbanismo e terras Patrimoniais. data da 
assiNatUra: 26/10/2022.

Protocolo: 869625

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00001 
objeto: reforma canteiro central - 3.000 Metros de canteiro, no Município 
de santa Maria do Pará, nos termos do convênio nº 2022/394391, celebrado 
entre secretaria de estado de desenvolvimento e obras Pública - sedop e o 
Município de santa Maria do Pará. empresa Homologada: f. s. Barbosa ser-
viços e locacoes ltda, inscrita no cpnj 10.045.933/0001-47. valor Homolo-
gado: r$ 5.850.653,16(cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos 
e cinquenta e três reais e dezesseis centavos). data da Homologação: 27 de 
outubro de 2022. alcir costa da silva - Prefeito Municipal.
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PreGÃo eLetroNico Nº 032/2022 
objeto: aquisição de 01(Um) trator, objetivando atender as necessidades 
da secretaria Municipal de agricultura e abastecimento do Município de santa 
Maria do Pará/Pa, em conformidade com o convênio 850051/2017 celebrado 
entre Ministério de desenvolvimento regional e o Município de santa Maria do 
Pará/Pa.  empresa Homologada: carajas comercio e distribuidora de maqui-
nas, veiculos e combustivel ltda, inscrita no cpnj 24.392.296/0001-00. valor 
Homologado: r$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais). data 
da Homologação: 26 de outubro de 2022. alcir costa da silva - Prefeito.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022

objeto: aquisição de 01(Um) trator, objetivando atender as necessidades 
da secretaria Municipal de agricultura e abastecimento do Município de santa 
Maria do Pará/Pa, em conformidade com o convênio 850051/2017 cele-
brado entre Ministério de desenvolvimento regional e o Município de santa 
Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220230. 
contratada: carajas comercio e distribuidora de Maquinas, veiculos e com-
bustivel ltda. cpnj 24.392.296/0001-00. valor: r$ 343.000,00 (trezentos e 
quarenta e três mil reais). vigência: 27/10/2022 a 31/12/2022

Protocolo: 869627

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2022-seMsa 
objeto: registro de preço para eventual e futura aquisição de medicamentos 
para a media e alta complexidade que contemple o Hospital Municipal de 
santarém e a Unidade de Pronto atendimento 24 horas. Edital: 01/11/2022 
das 08h às 14h. No endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 01/11/2022 
a partir das 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura 
das propostas: 16/11/2022 às 9h30min no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br Jerry José cardoso de sousa - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 869628

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtratos de terMos aditiVos 

origem: Pregão eletrônico srp nº 9/2022-004. data das assinaturas dos 
termos aditivos: 01 de agosto de 2022. 1º aditivo ao contratonº 0906001-
2022. contratante: fundo Municipal deeducação, cnpj 13.304.304/0001-
94.contratado: fruto  da  fe  comercio  de  Generos alimenticiosltda,c-
npj41.697.346/0001-78. objeto: o Presente termo aditivo objetiva a alte-
ração contratual no valor de r$ 4.825,70 (quatro mil, oitocentos e vinte e 
cincoreais e setenta centavos), nos termos do art.65, inciso ii, alínea ‘d’, 
da lei federal nº 8.666/93, Passando o contratoa terovalor totalde r$ 
60.037,70(sessentamil, trinta esete reaisesetenta centavos); 1º aditivo ao 
contrato nº 0906002-2022. contratante: fundo de valoriz. desenvol. Educ. 
Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36. contratado: fruto  da  fe  comer-
cio  de  Generos alimenticios ltda,cnpj41.697.346/0001-78. objeto: o Pre-
sente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 19.092,00 
(dezenove mil, noventa e doisreais), nos termos do art. 65, inciso i, alínea 
‘B’, E $ 1º, da lei federal nº 8.666/93, Passando o contrato a ter ovalortotalde 
r$ 422.604,00(quatrocentos e vintee dois mil, seiscentos e quatroreais). 2º 
aditivo ao contrato nº 0906002-2022. contratante: fundo de valoriz. desen-
vol. Educ. Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36.contratado:fruto  da  
fe  comercio  de  Generos alimenticios ltda, cnpj 41.697.346/0001-78. ob-
jeto: o Presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 
37.225,13 (trinta e sete mil, duzentos e vintee cinco reais e treze centavos), 
nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, Passan-
do ocontrato a ter o valor total de r$ 459.829,13(quatrocentos e cinquenta 
e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e trezecentavos). 1º aditivo ao 
contrato nº 1605001-2022. contratante: fundo Municipal de Educação, cnpj 
sob o nº 13.304.304/0001-94.  contratado: fruto  da  fe  comercio  de  Ge-
neros alimenticios ltda, cnpj 41.697.346/0001-78. objeto: o Presente termo 
aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 26.363,61 (vinte e seis 
mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), nos termos 
do art. 65, inciso i, alínea ‘B’, E $ 1º, da lei federal nº 8.666/93, Passando 
o contrato a ter o valor total de r$ 101.374,54 (cento e um mil trezentos e 
setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 2º aditivo ao contrato 
nº 1605001-2022. contratante: fundo Municipal de Educação, cnpj sob o nº 
13.304.304/0001-94.  contratado: fruto  da  fe  comercio  de  Generos ali-
menticios ltda, cnpj 41.697.346/0001-78. objeto: o Presente termo aditivo 
objetiva a alteração contratual no valor de r$ 8.623,29 (oito mil, seiscentos e 
vinte e três reais e vinte e nove centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, alí-
nea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93, Passando o contrato a ter o valor total de 
r$ 109.997,83(cento e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta 

e três centavos). 1º aditivo ao contrato nº 1505002-2022. contratante: fun-
do de valoriz. desenvol. Educ. Básica, cnpj 31.039.841/0001-36. contratado: 
fruto  da  fe  comercio  de  Generos alimenticios ltda, cnpj 41.697.346/0001-
78. objeto: o Presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no va-
lor de r$ 8.369,40 (oito mil, trezentos e sessenta enove reais e quarenta 
centavos), nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘B’, E $ 1º, da lei federal 
nº 8.666/93, Passandoo contrato a ter o valor total de r$ 478.697,27(qua-
trocentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e 
sete centavos). 2º aditivo ao contrato nº 1505002-2022. contratante: fun-
do de valoriz. desenvol. Educ. Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36. 
contratado: fruto  da  fe  comercio  de  Generos alimenticios ltda,cnpj 
41.697.346/0001-78. objeto:  o Presente termo aditivo objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 37.834,29 (trinta e sete mil, oitocentos etrinta 
e quatro reais e vinte e nove centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, 
alínea ‘d’, da lei federal nº 8.666/93,Passando o contrato a ter o valor to-
tal de r$ 516.531,56(quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e um 
reais ecinquentae seis centavos). 1º aditivo ao contrato nº 1605003-2022. 
contratante: fundo Municipal de Educação, cnpj sob o nº 13.304.304/0001-
94.  contratado: W.G. rodrigues Eireli, cnpj 24.712.494/0001-03. obje-
to: o Presente termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de 
r$ 39.849,00 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais), nos 
termos do  art.65, incisoi, alínea’b’, E $1º, da lei federal nº8.666/93, Pas-
sando o contrato a ter o valor total de r$ 739.763,60(setecentos e trinta e 
nove mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). 2º aditivo 
ao contrato nº 1605003-2022. contratante: fundo Municipal de Educação, 
cnpj sob o nº 13.304.304/0001-94.  contratado: W.G. rodrigues Eireli, cnpj 
24.712.494/0001-03. objeto: o Presente termo aditivo objetiva a alteração 
contratual no valor de r$ 58.881,30 (cinquenta e oito mil, oitocentose oitenta 
e um reais e trinta centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da lei 
federal nº 8.666/93, Passando o contrato a ter o valor total de r$ 798.644,90 
(setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta equatroreais e noven-
ta centavos). 1º aditivo ao contrato nº 1605004-2022. contratante: fundo 
de valoriz. desenvol. Educ. Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36.  con-
tratado: W.G. rodrigues Eireli, cnpj24.712.494/0001-03. objeto: o Presente 
termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor de r$ 60.606,00 (ses-
senta mil, seiscentos e seisreais), nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘B’, 
E $ 1º, da lei federal nº 8.666/93, Passando o contrato a ter o valor total 
de r$ 608.076,00(seiscentos e oito mil, setenta e seis reais).  2º aditivo ao 
contrato nº 1605004-2022. contratante: fundo de valoriz. desenvol. Educ. 
Básica, cnpj sob o nº 31.039.841/0001-36.  contratado: W.G. rodrigues 
Eireli, cnpj24.712.494/0001-03. objeto: o presente termo aditivo objetiva a 
alteração contratual no valor de r$ 49.242,57(quarenta e nove mil, duzentose 
quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), nos termos do art. 65, in-
ciso ii, alínea ‘d’, da lei federal nº8.666/93, Passando o contrato a ter o valor 
total de r$ 657.318,57(seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e dezoito 
reais e cinquenta e sete centavos).  Jefferson Patrick da Silva Ferreira - 
ordenador de despesas.

eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 1910002-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 9/2022-021. contratante: fundo Muni-
cipal de saúde de são sebastião da Boa vista, cnpj nº 11.506.487/0001-
03. contratada: ludimaquinas comércio de Máquinas e Peças Eireli, cnpj 
nº 34.451.424/0001-94. objeto: registro de Preços Para futura E Eventual 
aquisição de Materiais Permanentes (Grupo Gerador) Para atender as neces-
sidades da secretaria de saúde e secretaria de Educação do Município de são 
sebastião da Boa vista. - Pa. valor total: r$  52.720,00 (cinquenta e dois mil 
setecentos e vinte reais). assinatura: 19/10/2022. vigência: 19/10/2022 a 
31/12/2022. Benedito Moraes Barreto Junior - Secretário de Saúde.

coNtrato Nº 1910003-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 9/2022-021. contratante: fundo Muni-
cipal Para Gestão da Movimentação dos recursos do fundeb, cnpj nº 
31.039.841/0001-36. contratada: ludimaquinas comércio de Máquinas E 
Peças Eireli, cnpj nº 34.451.424/0001-94. objeto: registro de Preços Para 
futura E Eventual aquisição de Materiais Permanentes (Grupo Gerador) Para 
atender as necessidades da secretaria de saúde E secretaria de Educação 
do Município de são sebastião da Boa vista/Pa. valor total: r$ 243.786,52 
(duzentos e quarenta e três mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e 
dois centavos). assinatura: 19/10/2022. vigência: 19/10/2022 a 31/12/2022. 
Jefferson Patrick da Silva Ferreira - Secretário.

Protocolo: 869630

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

 PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUrUÍ
  aViso de editaL de LicitaÇÃo

  PreGÃo eLetroNico Nº 8/2022-070
abertura dia 16/11/2022, às 09:00 horas, no Portal BNc, tipo Menor 
Preço global, objeto contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de produção, organização e coordenação na montagem, manuten-
ção, desmontagem e remoção de elementos decorativos natalinos dos logra-
douros de tucuruí.

tucuruí/Pa,28/10/2022.
FerNaNdo Barros LiMa-Pregoeiro

Protocolo: 869334
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aNULaÇÃo de coNtrato

O Município de Uruará - PA; Torna público a Anulação do Contrato 
nº 20229387 com a empresa MadEcoN MadEira E coNstrUÇÃo ltda 
do processo licitatório n°9/2022-00036 na modalidade Pregão Eletrônico, que 
tem por objeto registro de preço para seleção de proposta mais vantajosa 
para futura e eventual aquisição de material de construção a serem utilizados 
na construção de pontes em madeira de lei, conforme termo de convênio nº 
055/2019, conforme mencionado nos autos do processo, com fundamento no 
art. 49, “caput” da lei n° 8.666/93, e súmula 473 do stf. Prefeitura Municipal 
de Uruará/Pa, 26 de outubro de 2022.

Protocolo: 869631

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20229402, coNtrataNtE: fundo de desenv. Educação Bá-
sica/fUNdEB, contratada: sUBlYME distriBUidora dE MÓvEis EirEli, 
valor: r$ - r$ 602.099,40 (seiscentos e dois Mil, Noventa e Nove reais e 
Quarenta centavos); ref. adEsÃo a ata de registro de Preço nº 013/2022, 
Pregão 013/2022. objeto: aquisição de conjuntos escolares e mobiliário es-
colar para atender aos estudantes regularmente matriculados nas Unida-
des Municipais de Educação infantil do Município de Uruará-Pará. vigência: 
26/10/2022 à 30/12/2022.
ORIGEM: Concorrência Pública 3/2022-00004; coNtrataNtE: fUNdo MU-
NiciPal dE saÚdE; coNtrato nº: 20223004; coNtratada: d&N ENGENHa-
ria ltda - EPP; valor total: r$ 23.333.473,66 (vinte e três milhões trezentos 
e trinta e três mil e quatrocentos e setenta e três reais, sessenta e seis centavos); 
oBJEto: construção do Hospital Municipal de Uruará-Pa, conforme convenio nº 
51/2022 - sEsPa. viGÊNcia: 26/10/2022 à 25/06/2024.

Protocolo: 869632

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
eXtratos de reGistros de PreÇos 

reGistro de PreÇo Nº 401/2022/cPL
PreGÃo eLetrÔNico 031/2022-3° rePUBLicaÇÃo - sistema de regis-
tro de Preço que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Espe-
cializada para fornecimento de Peças de reposição e manutenção Preventiva 
e corretiva dos Equipamentos odontológicos, para atender as necessidades 
dos estabelecimentos de saúde (aPs) e o centro de Especialidades odonto-
lógicas (cEo). declarando vencedor à empresa: s d da silva ferraz, cNPJ: 
19.775.637/0001-88. valor global estimado de r$ 43.214,00. assinatura: 25 
de outubro de 2022. vigência: 12 meses.

reGistro de PreÇo 403/2022/cPL. 
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022- sistema de registro de Preço que obje-
tiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especializada na Prestação 
de Serviço de Publicação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as 
necessidades dos Órgãos, departamentos e setores vinculados as secretarias 
e fundos que compõem a esfera administrativa do Município de viseu/Pa. de-
clarando vencedor à empresa: costa PaEs ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-
15. valor global estimado de r$ 795.810,00. assinatura: 24 de outubro de 
2022. vigência: 12 meses

eXtratos de coNtratos
PreGÃo eLetrÔNico 031/2022-3° rePUBLicaÇÃo. objeto: forneci-
mento de Peças de reposição e manutenção Preventiva e corretiva dos Equipa-
mentos odontológicos, para atender as necessidades dos estabelecimentos de 
saúde (aPs) e o centro de Especialidades odontológicas (cEo). contratante: 
secretaria Municipal de saúde, cNPJ 11.984.819/0001-57. termo de contrato 
402/2022/cPl. contratado: s d da silva ferraz, cNPJ: 19.775.637/0001-88. 
valor de r$ 43.214,00. vigência 25/10/2022 a 25/10/2023. Fernando dos 
Santos Vale - Secretaria Municipal de Saúde.
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Pu-
blicação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos 
Órgãos, departamentos e setores vinculados a secretaria Municipal de ad-
ministração do Município de viseu/Pa. contratante: secretaria Municipal de 
administração, cNPJ 04.873.618/0001-17. termo de contrato 404/2022/
cPl. contratado: costa PaEs ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor de r$ 
198.325,00. vigência 25/10/2022 a 25/10/2023. edilton tavares Mendes 
- secretaria de administração
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Publica-
ção de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos Órgãos, 
departamentos e setores vinculados ao fundo de Manut. e desenv. da Educa-
ção Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Contratan-
te: Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e Valorização dos Profissio-
nais da Educação (fUNdEB), cNPJ 30.879.826/0001-33. termo de contrato 
405/2022/cPl. contratado: costa PaEs ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. 
valor de r$ 206.080,00. vigência 25/10/2022 a 25/10/2023. Ângela Lima 
da silva - secretaria Municipal de educação - FUNdeB.

PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Publi-
cação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos Ór-
gãos, departamentos e setores vinculados a secretaria Municipal de saúde/
fundo Municipal de saúde do Município de viseu/Pa. contratante: fundo Mu-
nicipal de saúde, cNPJ: 11.984.819/0001-57. termo de contrato 406/2022/
cPl. contratado: costa PaEs ltda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor de 
r$ 204.575,00. vigência 25/10/2022 a 25/10/2023. Fernando dos santos 
Vale - Secretaria Municipal de Saúde.
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Pu-
blicação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos 
Órgãos, departamentos e setores vinculados a secretaria Municipal de assis-
tência social/fundo Municipal de assistência social do Município de viseu/Pa. 
contratante: fundo Municipal de assistência social, cNPJ: 18.200.226/0001-
00. termo de contrato 407/2022/cPl. contratado: costa PaEs ltda, 
cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor de r$ 115.650,00. vigência 25/10/2022 a 
25/10/2023. erica Helena oliveira Montalvão - secretaria Municipal de 
assistência social.
PreGÃo eLetrÔNico 040/2022. objeto: Prestação de serviço de Pu-
blicação de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos 
Órgãos, departamentos e setores vinculados a secretaria Municipal de Meio 
ambiente /fundo Municipal de Meio ambiente do Município de viseu/Pa. 
contratante: fundo Municipal de assistência social, cNPJ: 18.200.226/0001-
00. termo de contrato 408/2022/cPl. contratado: costa PaEs ltda, 
cNPJ: 08.602.474/0001-15. valor de r$ 71.180,00. vigência 25/10/2022 a 
25/10/2023. sônia Maria almeida dos santos - secretaria Municipal de 
Meio ambiente.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 070/2021/cPl referente 
ao Pregão Eletrônico 005/2021. contratante: secretaria Municipal de admi-
nistração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. contratado: ok Mil/car ltda, cNPJ 
23.120.417/0001-93. objeto: Prestação de serviços em locação de veículos 
para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos do Município 
de viseu/Pa. assinatura: 30/09/2022. vigência: 03/10/2022 a 01/01/2023, 
consoante com o art. 57, § 1º, inciso ii da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 072/2021/cPl referente ao 
Pregão Eletrônico 005/2021. contratante: secretaria Municipal de saúde, cNPJ 
11.984.819/0001-57. contratado: ok Mil/car ltda, cNPJ 23.120.417/0001-
93. objeto: Prestação de serviços em locação de veículos para atender as ne-
cessidades da Prefeitura, secretarias e fundos do Município de viseu/Pa. data 
de assinatura: 30/09/2022. vigência: 03/10/2022 a 01/01/2023, consoante 
com o art. 57, § 1º, inciso ii da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 071/2021/cPl referente 
ao Pregão Eletrônico 005/2021. contratante: secretaria Municipal de Edu-
cação, cNPJ Nº 21.036.567/0001-98. contratado: ok Mil/car ltda, cNPJ 
23.120.417/0001-93. objeto: Prestação de serviços em locação de veículos 
para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos do Muni-
cípio de viseu/Pa. data de assinatura: 30/09/2022. vigência: 03/10/2022 a 
01/01/2023, consoante com o art. 57, § 1º, inciso ii da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 073/2021/cPl referente 
ao Pregão Eletrônico 005/2021. contratante: secretaria Municipal de assis-
tência social, cNPJ 18.200.226/0001-00. contratado: ok Mil/car ltda, cNPJ 
23.120.417/0001-93. objeto: Prestação de serviços em locação de veículos 
para atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e fundos do Muni-
cípio de viseu/Pa. data de assinatura: 30/09/2022. vigência: 03/10/2022 a 
01/01/2023, consoante com o art. 57, § 1º, inciso ii da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 200/2020 referente ao Pre-
gão Eletrônico 028/2020. contratante: secretaria Municipal de administração, 
cNPJ: 04.873.618/0001-17. contratado: construtora Gomes da silva ltda 
- Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de serviços de locação 
de veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Prefeitura, 
secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa do Município de 
viseu/Pa. assinatura: 29/09/2022. vigência: 30/09/2022 a 29/12/2022, con-
soante com o art. 57, § 1º, inciso vi da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 201/2020 referente ao Pre-
gão Eletrônico 028/2020. contratante: fundo de Manutenção e desenvolvi-
mento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Vi-
seu - fUNdEB, cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: construtora Gomes 
da silva ltda - Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de serviços 
de locação de veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades 
da Prefeitura, secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa 
do Município de viseu/Pa. assinatura: 29/09/2022. vigência: 30/09/2022 a 
29/12/2022, consoante com o art. 57, § 1º, inciso vi da lei 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo de Prazo ao contrato 202/2020 referente ao Pre-
gão Eletrônico 028/2020. contratante: secretaria Municipal de Meio ambien-
te, cNPJ: 32.215.300/0001-84. contratado: construtora Gomes da silva ltda 
- Me, cNPJ: 09.526.366/0001-73. objeto: Prestação de serviços de locação 
de veículos e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Prefeitu-
ra, secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa do Município 
de viseu/Pa. assinatura: assinatura: 29/09/2022. vigência: 30/09/2022 a 
29/12/2022, consoante com o art. 57, § 1º, inciso vi da lei 8.666/93. 
edilton tavares Mendes - secretaria Municipal de administração.

aVisos de adiaMeNto 
o Município de Viseu torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar o Pregão Eletrônico 043/2022-sistema de registro de preços que 
objetiva a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de 
acesso à internet (fibra Óptica) em atendimentos as necessidades das secre-
tarias Municipais e fundos que compõem a Esfera administrativa do Município 
de Viseu/PA, marcada para às 15:00H do dia: 01/11/2022, fica ADIADA, em 
razão do não cumprimento pela obrigação estabelecida pelo tribunal de con-
tas do Município - tcM/Pa  e transparência Municipal. reabertura do processo 
será 03/11/2022, às 11:00H.
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PreGÃo eLetrÔNico 044/2022-sistema registro de Preços que objetiva 
a contratação de empresa especializada na Prestação de serviço funerários, 
em atendimento as necessidades da secretaria Municipal de assistência social 
no Município de Viseu/PA, marcada para às 09:00H do dia: 03/11/2022, fica 
adiada, em razão do não cumprimento pela obrigação estabelecida pelo tri-
bunal de contas do Município - tcM/Pa  e transparência Municipal. reabertura 
do processo será 04/11/2022, às 11:00H.
PreGÃo eLetrÔNico 045/2022-sistema registro de Preços que objetiva 
a contratação de empresa especializada na Prestação de serviço manuten-
ção automotiva, em atendimento as necessidades das secretarias Munici-
pais e fundos que compõem a Esfera administrativa do Município de viseu/
PA, marcada para às 15:00H do dia: 03/11/2022, fica ADIADA, em razão 
do não cumprimento pela obrigação estabelecida pelo tribunal de contas do 
Município - tcM/Pa  e transparência Municipal. reabertura do processo será 
04/11/2022, às 15:00H. edilton tavares Mendes - secretaria Municipal 
de administração.

Protocolo: 869633

.

.

ParticULares
.

Joas rodriGUes oLiVeira 
cPF n° 105.646.957-93 

torna púbico que requereu junto a sEMMa/Goianésia do Pará /Pa, lar para 
bovinocultura e agricultura da fazenda Maná.

Protocolo: 869582

coNcessÃo de LiceNÇa de atiVidade rUraL - Lar
ceiBa coNsULtoria e coNserVaÇÃo aMBieNtaL Ltda 

cNPJ: 04.757.965/0003-46 
torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente - sEMMa 
/concórdia do Pará, a licença de atividade rural (l.a.r), para a atividade vi-
vEiro dE MUdas, com o endereço rod Pa 252, KM 8,5, s/N, ZoNa rUral, 
através do processo n° 034/2022 e lhe foi concedida da lar nº 002/2022.

Protocolo: 869583

serraria LUcas Ltda. - ePP 
cNPJ/MF Nº 03.532.877/0001-11 

localizada à Estrada cauaxi-Bradesco, Km 140, s/N, Zona rural, Município 
de Paragominas, recebeu da sEMMa/Paragominas sua licença de operação 
- l.o. Nº 017/2022, para desdobro de madeira em tora para produção de 
madeira serrada.

Protocolo: 869580

BeNeVides Madeiras Ltda. 
cNPJ/MF No 03.278.503/0001-11 

av. Martinho Monteiro, s/N, lote 01, Bairro do Murinin, Município de Bene-
vides, recebeu da sEMa/Pa sua licença de operação - l.o. No 13692/2022, 
para desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu 
beneficiamento/secagem.

Protocolo: 869578

FaBiaNa de LoUreiro LUcas 
Portador do cPF 103.493.617-46 

torna publico que requereu à secretaria municipal de Meio ambiente/vitória 
do Xingu-Pa, a licença de atividade rural-lar, Processo 007095/2022, para 
atividade de agropecuária do imóvel faZENda MascotE, Br 230 atM-MrB 
KM 20 sUl, vitÓria do XiNGU/Pa. área para licenciamento é 137,76 ha.  foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 869574

atHoN UFV Para 12 eQUiPaMeNtos FotoVoLtaicos Ltda 
cNPJ 44.420.581/0001-96 

sediada rodovia Pa 124, lote 124, Bairro: residencial Parque aurora, Município de 
capitão Poço - Pa, torna público que recebeu em 17/10/2022 junto a secretaria 
de Municipal de Meio ambiente - sEMMa a licença de Prévia (lP) n° 002/2022, 
processo n° 2405/20022 e recebeu em 19/10/2022 a licença instalação (li) n° 
004/2022, processo nº 393/2022 para atividade ParQUE solar.

Protocolo: 869576

.

.

eMPresariaL
.

a empresa Fred LocaÇÃo de eQUiPaMeNtos Ltda
cNPJ 01.353.841/0001-45 

torna público que recebeu da sEMas (secretaria de Estado de Meio ambiente 
e sustentabilidade), a licença de operação nº13526/2022, para a atividade 
de transporte de Produtos Perigosos, sito a av. “i” s/n, Qd. 02, lt. 07, sala 
01, Beira rio ii, no Município de Parauapebas-Pa, cEP 68515-000.

Protocolo: 869585

ceNter aGroPecUÁria Ltda
cNPJ: 09.351.681/0001-07 

torna público que recebeu da sEMMa/Uruará a licença ambiental de opera-
ção - lao n° 020/2022 para a atividade de comércio de insumos agropecu-
ários em Uruará/Pa.

Protocolo: 869596

a. FaVetti 
localizado na rua da Paz, 124, Jardim Planalto, em Novo Progresso/Pa, re-
gistrada sob o cNPJ 08.649.602/0001-86, torna público que requereu junto 
a secretaria de Municipal de Meio ambiente sEMMa/NP a licença Prévia, li-
cença de instalação e licença de operação através do Processo n° 1287/2022 
no dia 12/08/2022, para atividade de serviços automotivos: venda de Peças 
e Oficina Mecânica.

Protocolo: 869595

FaZeNda sÃo JoaQUiM Vi 
Propriedade de ÁGUa BraNca aGricULtUra e PecUÁria s.a. 

cNPJ nº 41.448.953/0001-02 
localizada no município de cUMarU do NortE / Pará, vem por meio deste 
veículo de comunicação tornar pública o pedido de licENÇa dE atividadE 
rUral - lar para atividade de agricultura/Pecuária rotacionado, através do 
protocolo nº 0186/2022, juntamente à secretaria Municipal de Meio ambiente 
e turismo (sEMMat) do município de cumaru do Norte.

Protocolo: 869593

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0001-10 
torna público que solicitou da sEMas/Pa, a licença ambiental rural para 
atividade de cultivo de ciclo longo (dendê) no imóvel sítio Novo. Processo 
2022/37387. Moju/Pa

Protocolo: 869591

a empresa Mais Madeiras e Materiais de coNstrUÇÃo Ltda 
cNPJ N° 47.224.690/0001-26 

torna público que está requerendo junto a sEMMa dE santarém/ Pa a sua 
licença de operação (lo) tipologia: atividade principal comércio varejista de 
madeira e artefatos e atividade secundária serrarias sem desdobramento de 
madeira em bruto -resserragem.

Protocolo: 869598

torNa-se PÚBLico QUe a Pessoa JUrÍdica
BraGaNtiNa distriBUidora de MedicaMeNtos Ltda

inscrita no cNPJ N° 07.832.455/0001-12 
instalada no munícipio de Bragança-Pa, situada na rod. dom Elizeu, 
N°20, Bairro alto Paraíso, torna público que recebeu da sEMMa/ BraGaNÇa-
Pa, a licença de operação N° 030/2022, válida até 27/10/2023 para atividade 
de coMÉrcio atacadista dE MEdicaMENtos E droGas dE Uso HUMaNo 
sEM MaNiPUlaÇÃo bem como a atividade de coMErcio atacadista dE 
iNstrUMENtos E MatEriais Para Uso MÉdico, cirUrGico, HosPitalar 
E dE laBoratÓrios.

Protocolo: 869599

a empresa cLUBe de tiro esPortiVo e caca atitUde 
cNPJ48.238.746/0001-64 

localizado na rod. transcameta, km 4, zona rural de tucuruí-Pa, torna públi-
co que está requerendo da sEMMa-tucuruí/Pa a licença ambiental de opera-
ção, para atividade de clubes sociais, esportivo e similares.

Protocolo: 869597

aUto Posto eVoLUÇÃo 
cNPJ 44.044.516/0001-03 

torna público que requereu junto à secretaria Municipal de Meio ambien-
te e recursos Hídricos - sEMMarH, conjuntamente, as licenças Prévia e de 
instalação, protocolo n° 114/2022, para o desenvolvimento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, no município 
de floresta do araguaia/Pa.

Protocolo: 869601

roNdoN N10 iMóVeis Ltda 
cNPJ 01.674.244/0001-12 

Proprietária do imóvel rural denominado fazenda deus é Bom ii, torna 
público que recebeu da sEMas/Pa, a aU n° 5073/2022, com validade até 
20/10/2023, protocolo n° 2019/40075, porte a-i (aUH=181,09ha), localizada 
na rodovia Br 222, cEP 68633-000, Município de dom Eliseu/Pa. dEtENtor: 
cBNs Negócios florestais s/a, cNPJ: 03.496.757/0005-30.

Protocolo: 869602

caraJÁs eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios Ltda
cNPJ 12.775.848/0001-71

editaL de rescisÃo coNtratUaL
Pelo presente instrumento, caraJÁs eMPreeNdiMeNtos iMoBi-
LiÁrios Ltda, sociedade empresária limitada, inscrita no cNPJ sob o n° 
12.775.848/0001-71, com sede na avenida carajás 01, s/n, Quadra 32, lote 
22, cEP 68.560-000, residencial carajás, em santana do araguaia/Pa, faz sa-
ber a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, da res-
cisão contratual ocorrida em relação ao contrato Particular de compromisso de 
Compra e Venda de Lote/Terreno firmado entre esta e os Promitentes Compra-
dores dos imóveis abaixo relacionados do residencial carajás, amparado com 
base na cláusula 16ª do contrato. informa ainda que, ante a referida rescisão, 
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a NotificaNtE realiza a imediata retomada do lote, podendo dispor, vender 
ou transferir o imóvel a terceiros. segue lista dos Promitentes compradores e 
indicação dos imóveis: alexandro Pereira lopes, cPf: 643.168.072-34,Qua-
dra QM14a, lote 4; ana lucia Pereira Matos, cPf: 006.363.841-01, Qua-
dra 43, lote 59, Brendow américo da silva, cPf: 035.347.471-19, Quadra 
QM13a, lote 9; cleibe da silva lima, cPf: 006.540.921-33, Quadra QM4a, 
lote 07; cleverson venar Barrozo, cPf: 006.214.369-76, Quadra 35, lote 
19; damião de Jesus santos, cPf: 257.170.468-04, Quadra QM2a, lotes 
12 e 13; danila carvalho, cPf: 746.905.312-34, Quadra, QM14a, lote 10; 
dirceo turra, cPf; 985.068.549-20, Quadra 18, lote 12; Eduardo carneiro 
de oliveira Miola, cPf: 008.270.801-07, Quadra 56, lotes 10 e 33; Elivany 
Martins silva, cPf: 619.930.182-04, Quadra 50, lotes 1 e 2; Ezequiel de 
souza reis, cPf: 555.449.322-04, Quadra 58, lote 31; fabio rocha da Mata, 
cPf: 779.218;.012-34, Quadra 51, lote 5; Geane de sousa fernandes, cPf: 
908.793.172-72, Quadra QM13a, lote 21; Gerival de souza Morreiro, cPf: 
689.359.351-15, Quadra 59, lote 11; Gilmar rios Macedo, cPf: 292.027.872-
04, Quadra 49, lotes 10 e 38; irlani rodrigues Brandão, cPf: 716.751.242-
72, Quadra 14, lote 3; isaias raimundo da conceição, cPf: 051.564.303-
33, Quadra 35, lote 9; Jane Ery Pereira reis, cPf: 655.359.282-91, Quadra 
36, lotes 1,2 e 38; Joana Bessa dos santos, cPf: 580.651.212-68, Quadra 
QM9a, lote 29; Josemar Pereira dos santos, cPf: 612.627.141-68, Quadra 
47, lote 1; Juliana da conceição santos, cPf: 040.067.505-60, Quadra 34, 
lote 2, Jurcelino alves da silva, cPf: 260.806.301-25, Quadra 57, lotes 1 
e 2; Keylianne Eudina s. souza, cPf: 763.982.182-72, Quadra 31, lote 33; 
lindomar rodrigues da silva, cPf: 315.617.051-87, Quadra 46, lote 1; lou-
renço américo filho, cPf: 400.363.752-68, Quadra 28, lotes 31 e 32; luza-
nira ferreira Martins, cPf: 258.185.702-15, Quadra 36, lote 30; Marcionei 
suzin, cPf: 060.953.129-81; Quadra QM11a, lotes 36 e 37, Quadra 59, lote 
16; Matheus Meira cintra, cPf: 044.040.374-06, Quadra QM11a, lotes 18 
e 25; Menara romaniw varnier, cPf: 065.548.329-20, Quadra QM29a, lote 
03; Poliana Nunes Queiroz, cPf: 702.727.221-03, Quadra 49, lote 6; re-
lijandre de souza costa Brito, cPf: 056.063.536-28, Quadra QM13a, lote 
22; rosangela da conceição da silva teixeira, cPf: 010.622.832-36, Quadra 
QM7a, lote 23; rui silva e sá, cPf: 010.250.392-38, Quadra QM18a, lote 
6; salomão carreiro varão Junior, cPf: 471.275.462-15, Quadra 38, lotes 23 
e 24; serjanne silva reis, cPf: 008.204.202-04, Quadra 18, lote 06, shielly 
roslline Pimentel aires, cPf: 980.459.701-20, Quadra 33, lote 45; stefani de 
almeida souza, cPf: 037.613.411-99; Quadra 37, lote 28; Walquiria cristina 
Giasson Barrozo, cPf: 799.649.741-91, Quadra QM10a, lote 15; Wanderley 
rocha silva, cPf:001.292.512-83, Quadra QM9a, lote 1; Willian dos santos 
ferreira, cPf: 018.170.852-39, Quadra  QM16a, lote 12; Zenilda ferreira, 
cPf: 034.955.531-18, Quadra  QM36a, lote 3.

Protocolo: 869604

editaL de coNVocaÇÃo
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria (HiBrida)

Proprietários de Unidade no coNdoMÍNio 
Miriti iNterNacioNaL GoLFe MariNa

o síndico, em exercício, do condomínio Miriti internacional Golfe Marina, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do que prevê o art. 10º, ii da 
convenção condominial e ainda a lei nº 14.309/22, vem por meio deste, con-
vocar v.sa. para participar da assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
em formato Hibrido, que acontecerá em sessão permanente a iniciar no dia 
06 de Novembro de 2022 e finalizará no dia 06 de Dezembro de 2022, sendo 
que a primeira convocação será realizada às 9h do dia do início da assembleia, 
a segunda convocação às 9h30, e a última convocação às 10h, após o dia do 
início a sessão permanecerá no formato virtual, para que os condôminos par-
ticipantes apreciem e deliberem sobre a seguinte ordem do dia:
1. da eleição e posse de síndico extraordinariamente para complemento do 
mandato, ante a renúncia do síndico Erysvaldo Barros, datada de 12/02/2022, 
nos termos do art. 10º, ii, a e b da convenção;
2. ressarcimento ao síndico, em exerecício, das despesas relativas ao exercí-
cio de suas funções no condomínio;
3. alteração da convenção, nos termos da proposta anexa ao link.
https://condominiomiriti.com.br/wp-content/uploads/2022/10/proposta-al-
teracao-da-convencao.pdf
4. incluir mais um agente de triagem e rondante (custo de aproximadamente 
r$ 6.000,00)
5. o que ocorrer
LocaL: ambiente Hibrido (Presencial e virtual)
ambiente virtual: No link
(https://condominiomiriti.com.br/)
iNÍcio: 9h dia 06/11/2022 e tÉrMiNo: 9h dia 06/12/2022.
observação: lembramos da importância do seu comparecimento, pois as de-
cisões tomadas pelo quórum que a lei e a convenção do condomínio deter-
minam, deverão ser cumpridas por todos os condôminos, mesmo ausentes. 
Os instrumentos de mandado passados pelos condôminos que se fizerem re-
presentar por procurador deverão ser entregues antes do início dos trabalhos, 
com firma reconhecida, à mesa receptora designada para dirigir a Assembleia. 
ressaltamos, por oportuno, que a elegibilidade de representantes pela as-
sembleia será condicionada à adimplência no tocante as obrigações condo-
miniais. sem procuração, não será admitida a representação na assembleia, 
ainda que por parente do condômino. condôminos em atraso nos pagamentos 
podem apresentar cópia do comprovante de quitação. salvo questões de or-
dem e outorga de mandato tácito, nenhum assunto estranho à pauta poderá 
ser formalmente deliberado e nem ser objeto de registro em ata.

BertraM MicHaeL artHUr HeiNZe
síndico

Protocolo: 869605
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