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eXecUtiVo
.

..

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.729, de 31 de oUtUBro de 2022
declara como patrimônio cultural de natureza material e imaterial, 
paisagístico, turístico e ambiental do Estado do Pará, a fonte do caranã, 
no Município de Salinópolis.
a aSSEMBlEia lEGiSlativa do EStado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º  fica declarada como patrimônio cultural de natureza material e 
imaterial, paisagístico, turístico e ambiental do Estado do Pará, para os fins 
previstos no art. 18, vii e 286, iv e v da constituição do Estado do Pará, 
a fonte do caranã, no Município de Salinópolis.
Parágrafo único. Esta lei objetiva a preservação, conservação e proteção 
da fonte do caranã, em Salinópolis.
art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GovErNo, 31 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.730, de 31 de oUtUBro de 2022
reconhece o “Stunt” ou “Grau” como modalidade esportiva de motociclismo 
e disciplina sua prática no Estado do Pará.
a aSSEMBlEia lEGiSlativa do EStado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica reconhecida a prática do “Stunt” ou “Grau” como modalidade 
esportiva de motociclismo no Estado do Pará que será disciplinada pela 
presente lei.
Parágrafo único. a modalidade esportiva consiste na realização de 
manobras e acrobacias de solo sobre duas ou uma roda, em movimentos 
conhecidos pelos praticantes como “Grau”, “rl” ou “Bob’s”, dentre outras 
reconhecidas e aprovadas pela respectiva federação esportiva nacional.
art. 2º fica expressamente vedada a prática do “Stunt” ou “Grau” nas vias 
públicas onde haja tráfego de veículos e/ou de pedestres, sob pena de 
caracterização da infração de trânsito prevista no art. 244, inciso iii, do 
código Brasileiro de trânsito.
Paragrafo único. os eventos esportivos do “Stunt” ou “Grau” poderão ser 
realizados em vias e logradouros públicos desde que autorizados pelo 
Poder Público competente.
Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar esta Lei.
art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 31 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d E c r E t o  Nº 2.724, dE 31 dE oUtUBro dE 2022
altera o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
o GovErNador do EStado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso v, da constituição Estadual,
dEcrEta:
art. 1º  o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3°  Os contratos, convênios e termos de cooperação financeira cujo 
valor global exceda o limite de r$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 
mil reais) terão como fiscal, obrigatoriamente, servidor ocupante de cargo 
de provimento efetivo ou empregado público permanente, ou comissão por 
estes composta.
.................................
Art. 5°  É facultada a indicação de um mesmo servidor para fiscalização de 
até 3 (três) contratos, convênios ou termos de cooperação, sendo possível, 
em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo dirigente máximo 
do órgão ou entidade, a majoração deste quantitativo, não sendo vedada 
a designação de mais de um fiscal para o mesmo contrato, convênio ou 
termo de cooperação”.
……………………..
art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Palácio do GovErNo, 31 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o  Nº 2.725, de 31 de oUtUBro de 2022
dispõe, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, 
sobre o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de qualidade 
comum e de luxo.
o GovErNador do EStado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e v, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 20 da lei federal n° 14.133, de 1° de abril 
de 2021,

dEcrEta:
art. 1°  Este decreto dispõe, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo Estadual, sobre o enquadramento dos bens de consumo nas 
categorias de qualidade comum e de luxo.
art. 2°  considera-se como bem de consumo todo material que, quando 
utilizado de modo compatível com as suas especificações de produção, 
sofra o seguinte:
i - haja a transformação em outro material;
ii - seja perecível;
III - esteja sujeito a modificação, deformação ou quebra que torne 
impossível o seu reuso; ou
iv - não possua condições de uso após o período de dois anos.
art. 3°  considera-se:
i - artigo de qualidade comum: aquele que não se enquadre nas 
características previstas no inciso ii do caput deste artigo e cujos padrões 
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio 
de especificações usuais de mercado; e
ii - artigo de qualidade de luxo: o bem de consumo cuja aquisição tenha 
como motivação a ostentação ou que exorbite, em razão de seu caráter 
supérfluo, a economicidade na utilização dos recursos públicos.
§ 1°  Não são considerados ostentatórios ou supérfluos bens de consumo 
de alto valor econômico que tenham relevante e justificado valor cultural, 
histórico, artístico ou tecnológico.
§ 2°  a caracterização do bem como de qualidade comum ou de luxo é de 
responsabilidade dos setores demandantes.
art. 4°  fica vedada a inclusão de contratação de artigos de luxo no plano 
anual de contratações.
Parágrafo único.  a contratação de artigo enquadrado no § 1° do art. 
3° deste decreto deverá ser objeto de autorização excepcional da casa 
Civil da Governadoria do Estado, mediante justificativa que comprove a 
imprescindibilidade da caracterização do objeto e a relevância da aquisição 
para o atendimento de demandas administrativas de elevado grau histórico, 
artístico, cultural ou tecnológico.
art. 5°  a Secretaria de Estado de Planejamento e administração (SEPlad) 
poderá editar regras complementares a este decreto.
art. 6°  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, observado 
o disposto no art. 1° do decreto Estadual n° 1.504, de 26 de abril de 2021.
Palácio do GovErNo, 31 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 871598

.

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1478/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927 de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1390836, de 28 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 28/10/2022.

servidor objetivo

GlaYcE KariNa Silva E Silva, cPf nº 681.141.842-72, 
matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 

lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 01 de Novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1479/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927 de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1390822, de 28 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 28/10/2022.
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servidor objetivo
Silvio JoSE PaNtoJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, 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, 01 de Novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 871454
Portaria Nº 1.471/2022-crG

a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1390990, de 28 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 cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 09 a 11/11/2022.

servidor objetivo

HaNa GHaSSaN tUMa, cPf 297.292.202-63, matrícula funcional 
nº 5134480/2, cargo auditor fiscal de receita Estadual, lotada na 

assessoria técnica do Gabinete do Governador.

Participação no evento “compromisso com a 
aprendizagem - União dos Governadores Eleitos 

pela Educação Básica”, organizado pela UNESco, na 
referida cidade.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 01 de Novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.472/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1390864, de 28 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 28/10/2022.

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

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 01 de Novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.473/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1392908, de 28 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 28/10/2022.

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, 01 de novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1474/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1390397 de 28 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.

rESolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 28/10/2022.

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 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, 01 de Novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1475/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1390778, de 28 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 28/10/2022.

servidor objetivo
lEo varGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 01 de novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.476/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n°2022/1377311, de 26 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 SaliNÓPoliS/Pa, no período de 26 a 27/10/2022.

servidor objetivo
SaNdro MarcElo BraNdÃo MElo, cPf 635.094.312-00, ma-
trícula funcional nº 55209616/1, ocupante do cargo assessor de 

Gabinete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 1 de novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 871340

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.477/2022-ccG, de 01 de NoVeMBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GovErNaMENtaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 441/2022-ccG, 
publicado no doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1401423, de 01/11/2022;
rESolvE:
coNcEdEr, 29 (viNtE E NovE) dias de férias residuais, a servidora 
roSEaNE dE SoUZa araUJo, id. funcional nº. 5953472/1, para gozo no 
período de 03/11/2022 a 01/12/2022, interrompidas através da Portaria 
Nº. 282/2022-crG, Publicada no doE nº. 34.880, de 04/03/2022, 
referente ao período aquisitivo 2021/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa civil da GovErNadoria, 01 de Novembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 871452
Portaria Nº. 1.264/2022-ccG de 1º de NoVeMBro de 2022

o cHEfE da caSa civil da GovErNadoria do EStado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2022/1397318,
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r E S o l v E:
i. exonerar KEila dE carvalHo coSta do cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Justiça e direitos Humanos, a contar de 1º de novembro de 2022. 
ii. nomear Karla MartiNS diaS BarBoSa para exercer o cargo em 
comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 1º de 
novembro de 2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 1º dE NovEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.265/2022-ccG de 1º de NoVeMBro de 2022
o cHEfE da caSa civil da GovErNadoria do EStado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2022/1397318,
r E S o l v E:
i. exonerar lUcaS dE GoES da coSta do cargo em comissão de assessor 
de Gabinete, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Justiça e direitos Humanos, a contar de 1º de novembro de 2022. 
ii. nomear Mario BENEdito coUtiNHo MoUZiNHo para exercer o 
cargo em comissão de assessor de Gabinete, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos, a contar de 
1º de novembro de 2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 1º dE NovEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.266/2022-ccG de 1º de NoVeMBro de 2022
o cHEfE da caSa civil da GovErNadoria do EStado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1397664,
r E S o l v E:
i. exonerar SHEYlla Silva dE alMEida do cargo em comissão de diretor 
de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação a Secretaria de 
Estado de administração Penitenciária. 
ii. nomear MarcoS PaUlo vilHENa BarroS para exercer o cargo em 
comissão de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 1º dE NovEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.267/2022-ccG de 1º de NoVeMBro de 2022
o cHEfE da caSa civil da GovErNadoria do EStado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2022/1397664,
r E S o l v E:
i. exonerar ElioMar alvES dE olivEira do cargo em comissão de 
coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
ii. nomear SHEYlla Silva dE alMEida para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de administração Penitenciária. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 1º dE NovEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.268/2022-ccG de 1º de NoVeMBro de 2022
o cHEfE da caSa civil da GovErNadoria do EStado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1397664
r E S o l v E:
i. exonerar MarcoS PaUlo vilHENa BarroS do cargo em comissão de 
Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
ii. nomear ElioMar alvES dE olivEira para exercer o cargo em comissão 
de Gerente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 1º dE NovEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.269/2022-ccG de 1º de NoVeMBro de 2022
o cHEfE da caSa civil da GovErNadoria do EStado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1397575,

r E S o l v E:
exonerar rENaN GoNÇalvES viEira do cargo em comissão de Gerente 
de folha de Pagamento, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de administração Penitenciária, a contar de 1° de novembro de 
2022. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 1º dE NovEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.270/2022-ccG de 1º de NoVeMBro de 2022
o cHEfE da caSa civil da GovErNadoria do EStado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1397575,
r E S o l v E:
nomear rENaN GoNÇalvES viEira para exercer o cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária, a contar de 1° de novembro de 2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa civil da GovErNadoria do EStado, 1º dE NovEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata do iteM i, da Portaria Nº 1.261/2022-ccG, 
de 28 de oUtUBro de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL 

do estado. Nº 35.170, de 31 de oUtUBro de 2022. 
onde se lê: (...), referente ao exercício de 2020/2021,(...). 
Leia-se: (...), referente ao exercício de 2021/2022,(...).
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 871601

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 103/2022 – cMG, de 01 de NoVeMBro de 2022
o cHEfE da caSa Militar da GovErNadoria do EStado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iv, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Esta-
dos, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada 
Pregão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de aparelhos de ar-condicionado com o fornecimento de mão de 
obra, materiais de consumo, componentes, acessórios e substituição total 
de peças em garantia conforme condições, quantidades e exigências, para 
atender as necessidades da casa Militar do Estado Pará, por um período de 
12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas de quantidades e 
valores contidos do anexo i (termo de referência).
rESolvE:
i – designar os servidores HEidEr da Silva MartiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENto, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 018/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ Silva dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa Militar da GovErNadoria do EStado, 01 dE NovEMBro dE 2022.
oSMar viEira da coSta JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 871577
Portaria Nº 114/2022 – cMG, de 01 de NoVeMBro de 2022

o cHEfE da caSa Militar da GovErNadoria do EStado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iv, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pregão 
Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviço fornecimento de Gêneros alimentícios em 
Geral (Estivas), visando o atendimento das necessidades de abastecimento 
e consumo das Residências Oficias do Governo do Estado, subordinadas 
à casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, por um período de 12 
(doze) meses, de acordo com as especificações e condições contidas no 
anexo i (termo de referência).
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rESolvE:
i – designar os servidores HEidEr da Silva MartiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENto, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 025/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ Silva dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa Militar da GovErNadoria do EStado, 01 dE NovEMBro dE 2022.
oSMar viEira da coSta JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 871596

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria Nº 054/2022 – Fc/cMG, 
de 01 de NoVeMBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 028/2022 – cMG;
Empresa: Nc coMÉrcio SErviÇoS E locaÇÃo dE MáQUiNaS E EQUi-
PaMENtoS EirEli;
cNPJ: 08.016.893/0001-75;
vigência do contrato: 01/11/2022 a 31/10/2023;
fiscalização: aldo vaNdaMME Silva PESSoa, Mf nº 4218818/2 e Nata-
NAEL DIAS LOBATO, MF: 57222449/3, para atuarem como fiscal e suplente 
do respectivo contrato administrativo.
oSMar viEira da coSta JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 871093

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 028/2022 – cMG.
contratante: caSa Militar da GovErNadoria do EStado do Pará, 
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: Nc coMÉrcio SErviÇoS E locaÇÃo dE MáQUiNaS E EQUi-
PaMENtoS EirEli, cNPJ: 08.016.893/0001-75;
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 65/2022 – SESMa;
fundamentação legal: lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas altera-
ções posteriores, decretos municipais nº 47.429/05, nº 48.804a/05, nº 
49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14;
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de locação de veículos automotores de Pequeno, Médio e Grande Porte.
valor Global: r$ 419.738,40 (quatrocentos e dezenove mil setecentos e 
trinta e oito reais e quarenta centavos);
dotação orçamentária: funcional Programáti-
ca-04.122.1297.8315/04.128.1508.8912; fonte de recurso-0101006355 
e/ou 0301006355 (recursos ordinários / locação de veículos); Natureza 
de despesa-33.90.33.03 – Passagens e despesas com locomoção / loca-
ção de Meios de transporte; atividade-8315–apoio logístico para atuação 
Governamental/8912 – capacitação de agentes Públicos;
vigência do contrato: 01/11/2022 a 31/10/2023.
data da assinatura: 01/11/2022.
oSMar viEira da coSta JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 871090

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

eXtrato do terMo de HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o chefe da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto de 1º de janeiro de 
2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.771 de 02 de janeiro de 
2019 e conforme prevê o inciso v, do art. 9º, do decreto Estadual nº 2.069 
de 20 de fevereiro de 2006 e ainda considerando a adjudicação efetuada 
no Pregão Eletrônico nº 008/2022, referente ao Processo nº 024/2022-Nl/
cMG e parecer nº 117/2022 - aJUr/cMG.
rESolvE:
01 – HoMoloGar o resultado do aludido certame e autorizar a celebração 
do instrumento contratual e a emissão da Nota de Empenho.
Belém – Pa, 01 de novembro de 2022.
oSMar viEira da coSta JÚNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa Militar da GovErNadoria

Protocolo: 871549
eXtrato de Portaria Nº 1280/2022 – di/cMG, 

de 01 de NoVeMBro de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 31/10/2022 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 3,0 
(alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: 3° SGt BM Jesiel dias Silva, 
54184993/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 871603

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 097/2022-GVG  de 01 de NoVeMBro de 2022.
o diretor Geral da vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da Portaria Nº 001/2019-GvG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolvE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares a servidora desta vice-Go-
vernadoria, conforme abaixo relacionado:
 

NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
alan dionisio Souza leão de Sales 01.01.2021 a 31.12.2021 02.01.2023 a 31.01.2023

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E PUBliQUE-SE
carlos alberto da Silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 871243

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de Inexigi-
bilidade de licitação nº 09/2022 para a assinatura para o acesso do Zênite 
fácil comercializada pela empresa Zênite informação e consultoria S.a.
valor r$ 11. 635,00 (onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais).
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 871206

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria 307/2022-GaB/seac
BeLÉM Pa, 31 de oUtUBro de 2022

o SEcrEtário da SEcrEtaria EStratÉGica dE articUlaÇÃo da ci-
dadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo de-
creto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 34.211 
de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1303191
rESolvE:
art. 1° - alterar o fiscal Suplente de contrato, para que na qualidade de 
representante desta Secretária, acompanhe e fiscalize a fiel execução do 
contrato a seguir especificado: 

N° do contrato responsável a ser substituído responsável substituto

015/2021 iuri regis Gonçalves
Matricula-54191442-2

Mirian da Silva Barbosa
Matricula-5888483-4

art. 2° - Estabelecer que a cópia desta Portaria e respectiva publicação 
conste no processo acima indicado;
art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 31 de outubro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado- SEac

Protocolo: 871264
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errata
.

Na PUBlicaÇÃo da Portaria N° 295/2022-GaB/SEac dE 27/10/2022, 
No doE N° 35.168 dE28/10/2022,
 oNde se LÊ: 

Matr fUNc NoME do SErvidor PErÍodo aQUiSitivo PErÍodo dE GoZo diaS
5952186-1 PaUlo rodriGo Garcia 12/11/2021- 11/11/2022 02/01/2023 a 16/01/2023 30

 
Leia-se:

Matr fUNc NoME do SErvidor PErÍodo aQUiSitivo PErÍodo dE GoZo diaS
5952186-1 PaUlo rodriGo Garcia 12/11/2021- 11/11/2022 02/01/2023 a 16/01/2023 15

 Na PUBLicaÇÃo da Portaria N° 303/2022-GaB/seac 
de 27/10/2022, No doe N° 35.168 de28/10/2022,

oNde se LÊ:
 “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”;
Leia-se:
 “15 (quinze) dias de férias regulamentares no período de 02/01/2023 a 
16/01/2023, referente ao período aquisitivo 09/01/2020 a 08/01/2021”
oNde se LÊ:
“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;
Leia-se:
“15 (quinze) dias de férias regulamentares no período de 17/01/2023 a 
31/01/2023, referente ao período aquisitivo 09/01/2021 a 08/01/2022;

Protocolo: 871091

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato N.º 43/2022-seac
Processo nº. 2022/748787
objeto: o presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na 
rodovia augusto Montenegro, Km 12, nº. 1288, Bairro: Parque verde, dis-
trito de Icoaraci, Belém/PA, CEP: 66.645-001, para fins não residenciais, 
que servirá para o funcionamento da diretoria Extraordinária do ter Paz 
itinerante, com estacionamento para carretas e cavalos mecânicos, pelo 
período de 12 (doze) meses.
origem: dispensa de licitação nº. 15/2022-SEac.
data da assinatura: 25/10/2022.
vigência: 25/10/2022 a 24/10/2023.
valor Mensal: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
dotação orçamentária: Órgão: 760101; função: 08; Sub – função: 
422; Programa: 1500; Projeto/ atividade: 8818; Natureza da despesa: 
33903910; fonte: 0101; ação: 280354; Plano interno: 1050008408c.
contratante: SEcrEtaria EStratÉGica dE articUlaÇÃo da cidada-
Nia, cNPJ: 37.205.760/0001-45.
contratada: J P PErEira ltda, inscrita no cNPJ/Mf nº. 30.481.526/0001-
00, estabelecida na av. Serzedelo corrêa nº. 100, loja: a, Edifício Miracy, 
Batista campos, cEP: 66.033-265, Belém/Pa.
ordENador 
ricardo BriSolla BalEStrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 871482
eXtrato de coNtrato N.º 42/2022-seac

Processo Nº: 2022/1125792
oBJEto: contratação de serviços técnicos profissionais especializados na 
capacitação em direitos Humanos e cidadania, destinados aos Guardas 
Municipais, conforme termo de referência.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 25, ii c/c 13, vi da lei 8.666/93.
data da aSSiNatUra: 31/10/2022.
viGÊNcia: 31/10/2022 a 30/10/2023.
valor GloBal: r$ 79.801,00 (setenta e nove mil e oitocentos e um reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária:
UNidadE orÇaMENtária: 760101; função: 08; Subfunção: 244; Progra-
ma: 1500; Projeto atividade: 8591; Natureza da despesa: 339039; fonte 
de recurso: 0101000000; ação: 263486; Plano interno: 105tPG8591c.
coNtrataNtE: SEcrEtaria EStratÉGica dE articUlaÇÃo da cida-
daNia, cNPJ: 37.205.760/0001-45.
coNtratado: iNStitUto PalavraÇÕES, cNPJ: 06.258.062/0001-84, 
rua São Paulo nº. 328, apt 101, centro, São leopoldo-rS.
ordENador
ricardo BriSolla BalEStrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 871484

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 2º terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo 
Nº 001/2021-seac

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto específico a prorrogação 
do prazo de vigência contratual por 60 (sessenta) dias.
fundamento: art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações, lei complementar nº. 123, de 14 de dezembro 
de 2006.

data da assinatura: 28/10/2022.
vigência: 29/10/2022 a 28/12/2022.
contratada: aSSociaÇÃo Polo ProdUtivo Pará (fáBrica ESPEraN-
Ça), cNPJ: 07.553.026/0001-06, sediada na rua antônio Barreto, nº. 
1595, bairro fátima, cEP: 66060-021, Belém/Pa.
ordenador
ricardo BriSolla BalEStrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 871483

.

.

diÁria
.

Portaria 305/2022-GaB/seac
BeLÉM Pa, 28 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 art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o MEMo n° 067/2022 UPcc/SEac Processo nº 
2022/1374274
rESolvE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 1,5 (uma e meia) diárias, no período de 
25/10 a 26/10/2022, a cidade de Belém, no Estado do Pará, cujo objetivo 
é “reunião com o Secretário adjunto Julio alejandro Quezeda Jelvez”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
57190291-3 HEricK BrUNo carvalHo 528.385.102-82

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 28 de outubro de 2022
ricardo BriSolla BalEStrEri
SEcrEtário dE EStado

Protocolo: 871060

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1028/2022-daF/sePLad, 
de 31 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° 2022/1370600,
rESolvE:
coNcEdEr a servidora Patricia rEiS dE alMEida fErNaNdES, id. fun-
cional nº. 57191337/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, lo-
tada na coordenadoria de Gestão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 05 de dezembro de 2022 a 03 de janeiro de 2023, 
referente ao triênio de 27.11.2016 a 26.11.2019.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 31 dE 
oUtUBro dE 2022.
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 871247

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 43/2022 – sePLad/daF
coNtrataNtE: SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiS-
traÇÃo - SEPlad, com sede na travessa do chaco, nº 2350, bairro Marco, 
cEP: 66.093-543, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 35.747.782/0001-01.
coNtratada: cENtro dE EXtENSÃo, trEiNaMENto E aPErfEiÇoa-
MENto ProfiSSioNal ltda - cEtaP, estabelecida na avenida Presidente 
vargas, nº 158, sala 902, Bairro comércio, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob 
o nº 03.199.479/0001-25.
oBJEto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de 
planejamento, organização, realização, processamento e resultado final 
para homologação de concurso Público para seleção de candidatos, visan-
do o provimento de vagas em cargos de Nível Médio e Superior da funda-
ção de atendimento Socioeducativo do Pará  - faSEPa.



diário oficial Nº 35.174  9Quinta-feira, 03 DE NOVEMBRO DE 2022

dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1508.8240 – Planejamento e Seleção de 
Pessoas do Estado
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
valor Global Estimado: r$ 821.165,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
viGÊNcia: o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57, §1º, da lei nº 8.666/93, 
ficando a CONTRATADA obrigada a iniciar a prestação dos serviços em até 
15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato.
data de assinatura eletrônica: 31/10/2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 871263
terMo de coNtrato Nº 40/2022 – sePLad/daF

coNtrataNtE: SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiS-
traÇÃo - SEPlad, com sede na travessa do chaco, nº 2350, bairro Marco, 
cEP: 66.093-543, Belém/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 35.747.782/0001-01.
coNtratada: coNSUltoria E PlaNEJaMENto EM adMiNiStraÇÃo PÚ-
Blica EirEli - coNSUlPlaN, estabelecida na rua José augusto de abreu, 
nº 1000, bairro augusto de abreu, cEP: 36883-031, Muriaé/MG, inscrita 
no cNPJ sob o nº 01.185.758/0001-04.
oBJEto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empre-
sa ou instituição, pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços 
de planejamento, organização, realização, processamento e resultado fi-
nal para homologação de concurso Público para seleção de candidatos, 
visando o provimento de vagas em cargos de Nível Médio e Superior da 
Secretaria de Estado de Saúde – SESPa.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1508.8240 – Planejamento e Seleção de 
Pessoas do Estado
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica
valor Global Estimado: r$ 603.986,20
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
viGÊNcia: o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nas hipóteses do art. 57, §1º, da lei nº 8.666/93, 
ficando a CONTRATADA obrigada a iniciar a prestação dos serviços em até 
15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato.
data de assinatura eletrônica: 31/10/2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração - SEPlad

Protocolo: 871258

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio

terMo aditiVo: 3º
coNVÊNio: 001/2021

Processo:363385/2021
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de vigência
data da assinatura: 31/10/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/03/2023
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
convenente: Jair lopes Martins
concedente: SEPlad
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 871085
Portaria Nº 1029/2022-daF/sePLad, 

de 01 de NoVeMBro 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 2022/1386240, 27.10.2022.
r E S o l v E:
i – autorizar os servidores dErloN GEraldo aZEvEdo Silva, ident. 
funcional  nº 57194827/2, ocupante do cargo de analista de infraestrutura 
B e WiltoN JoSÉ NaSciMENto BaStoS, ident. funcional nº 55207770/1, 
ocupante do cargo de coordenador, todos lotados na Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração, a viajarem para o município de Breves/
Pa, no período de 03.11.2022 a 05.11.2022, com objetivo de realizarem 
levantamento e fiscalização dos serviços de manutenção no prédio da 
futura Estação cidadania, no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 01 dE 
NovEMBro dE 2022. 
iriS alvES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 871597

Portaria Nº.342/2022-Gs/sePLad 
 01 de NoVeMBro de 2022.

o SEcrEtário dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 
2022, e
coNSidEraNdo o art. nº 199 da lei Estadual nº 5.810/94,
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico - PaE nº 
2021/ 1029309; 
r E S o l v E: 
Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 04/11/2022, o prazo 
para conclusão dos trabalhos da Sindicância investigativa, instituída pela 
Portaria Nº. 317/2022-GS/SEPlad de 04/10/2022, destinada a apurar as 
ocorrências apresentadas no Processo nº 2021/ 1029309. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, 01 dE NovEMBro 
dE  2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 871599

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N.º 204 de 01 de NoVeMBro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do EStado-ioE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 
de Agosto de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 35.089 de 24 de Agosto 
de 2022.
resolve:
designar o servidor cláUdio ricardo liMa GUiMaraES, matrícula 
nº 5897413/4 para responder pelo cargo de assessor, GEP-daS-012.4, 
em substituição á servidora MaÍra Silva NoGUEira, matrícula nº 
57190081/3, que estará em gozo de férias no período de 16.11.2022 à 
15.12.2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alvES dE SoUZa
Presidente em exercício.

Protocolo: 871203

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
Número: 023/2022/ioe
assinatura: 01/11/2022
Justificativa: Mudança da Funcional Pragmática
dotação orçamentária para o exercício de 2022:
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza de despesa: 33.90.33
Programa de trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338c
contrato nº: 045/2021/ioE
fundamentação legal: art. 65, §8ºda lei n.º 8.666/93.
contratado: EMPrESa NortE tUriSMo ltda
ordenador: MoiSES alvES dE SoUZa

Protocolo: 871214

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 828 de 01 de NoVeMBro 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 
2022/1386944 (PaE), de 28/10/2022.
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rESolvE:
i – aUtoriZar a servidora Marcella Yumi da rocha takeshita, matrícula 
nº 5948298/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário B, lotada no 
Núcleo de atenção Psicossocial, a viajar ao município de altamira/Pa, no 
período de 07/11/2022 a 09/11/2022, a fim de participar da realização 
do “Papo Previdenciário”, que é uma ação do programa de Educação Pre-
videnciária deste instituto, para tratar dos temas: importância da saúde 
mental na preparação para aposentadoria, Educação financeira e regras 
de aposentadoria e abono de Permanência, no polo do iGEPrEv do referido 
município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 01 de novembro de 2022.
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 829 de 01 de NoVeMBro 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 
2022/1387590 (PaE), de 28/10/2022.
rESolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor alexandre José de oliveira 
fernandes, matrícula nº 57221976/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, 
no período de 01/11/2022 a 15/11/2022, a fim de exercer suas atividades 
funcionais na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 14 e ½ (quatorze 
e meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 01 de novembro de 2022.
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 830 de 01 de NoVeMBro 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 
2022/1387590 (PaE), de 28/10/2022.
rESolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo ao servidor douglas Gonçalves de Mi-
randa, matrícula nº 5912162/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, no 
período de 01/11/2022 a 15/11/2022, a fim de exercer suas atividades 
funcionais na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 14 e ½ (quatorze 
e meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 01 de novembro de 2022.
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 871154

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

eXtrato de Portaria Nº. 231 de 01/11/2022.
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: raiMUNda do Socorro da Silva riBEiro
Matrícula: 54197110/1
cargo: assistente administrativo
lotação: cdHP
Período aquisitivo: triênio 02/03/2006 a 01/03/2009 - Processo: 
2022/1284139
Período: 60 (sessenta) dias, 07/11/2022 a 05/01/2023.
WilSoN lUiZ alvES fErrEira
diretor Geral interino

Protocolo: 871244

FÉrias
.

eXtrato de Portaria Nº.  216 de 01 de NoVeMBro de 2022.
fundamentação legal: art. 74 da lei nº. 5.810/94.
assunto: férias
Nome: HEllEM caSSEB flEXa, matrícula nº. 57174724/1
coordenadora de Suporte operacional/cSoP
Período usufruto: 26/12 a 24/01/2023 – aquisitivo: 10/05/2021 a 
09/05/2022.

Portaria Nº.  229 de 01 de NoVeMBro de 2022.
ao dirEtor GEral iNtEriNo da EScola dE GovErNaNÇa PÚBlica do 
EStado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74 da lei n°5.810 de 24 de janeiro 
de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo 2022/912725.
rESolvE:
conceder, 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor HElE-
No MorEira dE PaUla, matrícula nº. 54197036/1, técnico em Gestão 
agropecuária, lotado na NPlaN, no período de 12/12/2022 a 26/12/2022, 
e o restante de outros 15 (quinze) dias, para o período de 13/03/2023 a 
27/03/2023, relativas ao período aquisitivo de 17/04/2021 a 16/04/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alvES fErrEira
diretor Geral interino.

Portaria Nº.  232 de 01 de NoVeMBro de 2022.
ao dirEtor GEral iNtEriNo da EScola dE GovErNaNÇa PÚBlica do 
EStado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74 da lei n°5.810 de 24 de janeiro 
de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo 2022/539559
rESolvE:
conceder, 15 (quinze) dias de férias regulamentares a servidora criStiNa 
SUEli da Silva loPES, matrícula nº. 5901394/1, Especialista em Educa-
ção classe ii, lotado na cdHP, no período de 26/12/2022 a 09/01/2023, 
e o restante de outros 15 (quinze) dias, para o período de 17/07/2023 a 
31/07/2023, relativas ao período aquisitivo de 01/08/2021 a 31/07/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alvES fErrEira
diretor Geral interino.

Protocolo: 871201

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

errata
onde se lê: Portaria Nº 2294 de 18 dE NovEMBro dE 2022
Leia-se: Portaria Nº 2294 de 18 dE oUtUBro dE 2022
servidora MaricElMa SoarES doS SaNtoS GUtiErrEZ

Protocolo: 871593
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 603 de 27 de oUtUBro de 2022
rEMovEr, a pedido, o servidor adriaNo HENriQUE corrEa fErNaNdES, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5914759/1, da cEcoMt de 
araguaia para a cErat de redenção.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 608 de 27 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor SEBaStiao MartiNS coElHo JUNior, assistente 
administrativo, id func nº 3247015/1, lotado na cEcoMt de itinga, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, 
correspondentes ao triênio de 24/07/2002 a 23/07/2005.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 604 de 27 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr à servidora iracEMa SatoMi YoKoKUra, fiscal de receitas 
Estaduais/coordenador fazendário, id func nº 5128595/1, lotada na célu-
la de análise e Elaboração de Normas/dtr, 30 (trinta) dias de licença Prê-
mio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, correspondentes ao triênio 
de 11/05/2008 a 10/05/2011.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 606 de 27 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor EdilSoN fErrEira BarBoSa, id func nº 469/1, 
assistente fazendário, lotado na célula de Gestão de Pessoas/dad, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 17/10/2022 a 15/11/2022, 
correspondentes ao triênio de 01/09/2016 a 31/08/2019.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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Portaria Nº 607 de 27 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr ao servidor artEMio BEcKMaNN SoBriNHo, assistente admi-
nistrativo, id func nº 3251640/1, lotado na cEcoMt de itinga, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 01/05/2022 a 30/05/2022, corres-
pondentes ao triênio de 16/06/2013 a 15/06/2016.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 609 de 27 de oUtUBro de 2022
altErar, na Portaria Nº 172 de 11/03/2022, publicada no doE nº 34.894 
de 16/03/2022, o período de licença Prêmio da servidora floriPES Maria 
Garcia, Serviços Prestados, do período de 01/04/2022 a 30/04/2022 para 
o período de 02/12/2022 a 31/12/2022, correspondentes ao triênio de 
01/02/2010 a 31/01/2013.
rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 871433

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1º.
coNtrato: 105/2021/seFa.

data da assinatura: 19/10/2022.
Justificativa: Com fundamento no art. 57, II e na Manifestação Jurídica 
nº 403/2022/coNJUr/SEfa, o presente termo aditivo tem por objeto: a 
prorrogação do prazo de vigência pelo período 12 meses.
vigência: 20/10/2022 a 19/10/2023.
orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fontes de recursos: 0101
contratado: companhia de Saneamento do Pará – coSaNPa, cNPJ: 
04.945.341/0001-90, sit. na av. Magalhães Barata, n° 1201, Bairro: São 
Brás, Belém/Pa.
ordenador: rENÉ dE olivEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 871116

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº2453, 01 de NoVeMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo da SEcrEtaria dE EStado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/1388421-rESolvE:
coNcEdEr a servidora roSÂNGEla Socorro PEiXoto JUcá cargo téc-
nico, Matricula nº3233588/3, portadora do cPf nº 134.372.912-20, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 
reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS acÕES adMiNiStrativa
33.90.30 - MatErial dE coNSUMo: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
33.90.39 - oUtroS SErviÇoS dE tErcEiroS PESSoa JUrÍdica:800,00 
(oitocentos reais)
foNtE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cGal, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de No-
vEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 871307

.

.

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 2236 de 25 de outubro de 2022 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor lUiZ GoNZaGa liMa MiraNda, nº 0513917101, 
SUPErviSor, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNS. do 
taPaJÓS, objetivo de participar no ii encontro de gerentes administrativos, 
no período de 09.11.2022 à 11.11.2022, no trecho Santarém - Belém - 
Santarém.
Portaria Nº 2422 de 27 de outubro de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
a servidora aNa Marcia MENdES BraGa, nº 0522588401, aSSiStENtE 
faZENdário - B - iv, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./NÃo 
triBUtária dE MaraBá, objetivo de participação no “ii Encontro de 
Gerentes administrativos”, no período de 09.11.2022 à 12.11.2022, no 
trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 2444 de 31 de outubro de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
a servidora ivEtE GoNcalvES dE araUJo, nº 0325214001, aSSiStENtE 
adMiNiStrativo, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNS. 
do  araGUaia, objetivo de participar  do evento “ii Encontro de Gerentes 
administrativos”, no período de 08.11.2022 à 12.11.2022, no trecho 
conceição do araguaia - Belém - conceição do araguaia.

Portaria Nº 2450 de 01 de novembro de 2022 autorizar 9 e 
1/2  diárias ao servidor adriaNo HENriQUE corrEa fErNaNdES, nº 
0591475901, aUditor -a, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM 
TRANS. DO  ARAGUAIA, objetivo de desenvolver atividade na fiscalização, 
no período de 01.11.2022 à 10.11.2022, no trecho conceição do araguaia 
- redenção - conceição do araguaia.
Portaria Nº 2448 de 01 de novembro de 2022 autorizar 1 e 
1/2  diárias a servidora fraNcEMarcia fErrEira dE carvalHo, nº 
0324955701, aUX. dE adMiNiStracao, coord. EXEc. dE coNtrolE 
MErcadoria EM traNS.dE caraJáS, objetivo de realizar visita técnica 
administrativa nas unidades, no período de 14.10.2022 à 15.10.2022, 
no trecho São João do araguaia - Jarbas Passarinho - São Geraldo do 
araguaia - São João do araguaia.
Portaria Nº 2449 de 01 de novembro de 2022 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor HEraldo rodriGUES dE SoUZa, nº 0518646301, 
MotoriSta faZENdário - B - iv, coord. EXEc. dE coNtrolE 
MErcadoria EM traNS.dE caraJáS, objetivo de conduzir veículo 
transportando servidor, no período de 14.10.2022 à 15.10.2022, no trecho 
São João do araguaia - Jarbas Passarinho - São Geraldo do araguaia - São 
João do araguaia.

Protocolo: 871200

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado 
da fazenda faZ SaBEr ao contribuinte HElio M. dE aNdradE, inscrição 
Estadual nº 15.324.544-1, que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 
042015510009443-8 foi julgado iMProcEdENtE, com recurso de ofício ao 
tribunal administrativo de recursos fazendários, na forma do art. 30 da 
lei 6.182/98.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
aNa Kátia NaSciMENto da PaZ SarMENto
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 871027

.

.

oUtras MatÉrias
.

triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do 
tribunal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMEira cÂMara PErMaNENtE dE JUlGaMENto
Em 09/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 18619, aiNf nº 
032019510000391-8, contribuinte alBiEri traNSPortE E loGiStica 
ltda, insc. Estadual nº. 15635977-4, advogado: livia alMEida carva-
lHo, oaB/Pa-28678.
Em 16/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 18594, aiNf nº 
172017510000156-0, contribuinte loJaS aMEricaNaS S.a., insc. Estadu-
al nº. 15202886-2, advogado: carloS EdUardo alvES dE MENdoNÇa, 
oaB/Pa-7257.
Em 16/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19575, aiNf nº 
172017510000155-1, contribuinte loJaS aMEricaNaS S.a., insc. Estadu-
al nº. 15202886-2, advogado: carloS EdUardo alvES dE MENdoNÇa, 
oaB/Pa-7257.
Em 16/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19893, aiNf nº 
182022510000014-1, contribuinte SaloBo MEtaiS S/a, insc. Estadual nº. 
15192420-1, advogado: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/MG-80466.
Em 16/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19891, aiNf nº 
182022510000015-0, contribuinte SaloBo MEtaiS S/a, insc. Estadual nº. 
15192420-1, advogado: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/MG-80466.
Em 16/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19895, aiNf nº 
182022510000013-3, contribuinte SaloBo MEtaiS S/a, insc. Estadual nº. 
15192420-1, advogado: JUliaNa JUNQUEira coElHo, oaB/MG-80466.
Em 18/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 13965, aiNf nº 
032016510000027-5, contribuinte BUritiraMa MiNEracao S.a., insc. 
Estadual nº. 15238590-8.
Em 18/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 13963, aiNf nº 
032016510000025-9, contribuinte BUritiraMa MiNEracao S.a., insc. 
Estadual nº. 15238590-8.
Em 18/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 12265, aiNf nº 
122013510001556-3, contribuinte MiNEracao E traNSPortE E SErvi-
co EirEli, insc. Estadual nº. 15264933-6.
Em 18/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 18595, aiNf nº 
172019510000241-2, contribuinte ciMar - ciMENtoS do MaraNHao 
S.a., insc. Estadual nº. 15485510-3, advogado: BiaNca criStiNa voN 
GraPP diNiZ, oaB/Pa-29903.
Em 21/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 8191, aiNf nº 
042012510000012-1, contribuinte coMPaNHia dE NavEGaÇÃo NorSUl, 
insc. Estadual nº. 15162702-9, advogado: lUiZ GUStavo a S BicHara, 
oaB/rJ-116755.
Em 21/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 8187, aiNf nº 
042012510000016-4, contribuinte coMPaNHia dE NavEGaÇÃo NorSUl, 
insc. Estadual nº. 15162702-9, advogado: lUiZ GUStavo a S BicHara, 
oaB/rJ-116755.
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Em 21/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 8197, aiNf nº 
042012510000021-0, contribuinte coMPaNHia dE NavEGaÇÃo NorSUl, 
insc. Estadual nº. 15162702-9, advogado: lUiZ GUStavo a S BicHara, 
oaB/rJ-116755.
Em 21/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 8195, aiNf nº 
042012510000019-9, contribuinte coMPaNHia dE NavEGaÇÃo NorSUl, 
insc. Estadual nº. 15162702-9, advogado: lUiZ GUStavo a S BicHara, 
oaB/rJ-116755.
Em 21/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 8209, aiNf nº 
042012510000025-3, contribuinte coMPaNHia dE NavEGaÇÃo NorSUl, 
insc. Estadual nº. 15162702-9 ,advogado: lUiZ GUStavo a S BicHara, 
oaB/rJ-116755.
Em 23/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19639, aiNf nº 
182020510000134-8, contribuinte forMoSa SUPErMErcadoS E MaGa-
ZiNE ltda, insc. Estadual nº. 15162329-5, advogado: lEaNdro MaUÉS, 
oaB/Pa-22452.
Em 23/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º19641, aiNf nº 
182020510000134-8, contribuinte forMoSa SUPErMErcadoS E MaGa-
ZiNE ltda, insc. Estadual nº. 15162329-5, advogado: lEaNdro MaUÉS, 
oaB/Pa-22452.
Em 23/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19251, aiNf nº 
092016510005372-9, contribuinte aMaZoNia caraJaS coNStrUtora E 
diStriBUidora EirEli, insc. Estadual nº. 15289147-1.
Em 23/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19571, aiNf nº 
172020510000020-8, contribuinte cia SUlaMEricaNa dE taBacoS, 
cNPJ nº. 01.301.517/0001-83, advogado: WESlEY rodriGo MaNZUtti, 
oaB/rJ-172492.
Em 23/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19605, aiNf nº 
182020510000135-6, contribuinte forMoSa SUPErMErcadoS E MaGa-
ZiNE ltda, insc. Estadual nº. 15199621-0, advogado: lEaNdro MaUÉS, 
oaB/Pa-22452.
Em 23/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19607, aiNf nº 
182020510000135-6, contribuinte forMoSa SUPErMErcadoS E MaGa-
ZiNE ltda, insc. Estadual nº. 15199621-0, advogado: lEaNdro MaUÉS, 
oaB/Pa-22452.
Em 23/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19989, aiNf nº 
072015510000776-5, contribuinte M. r. araUJo SoPraN, insc. Estadual 
nº. 15246452-2.
Em 23/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19903, aiNf nº 
062016510002176-1, contribuinte f. M. KoPKE coMErcio - ME, insc. Es-
tadual nº. 15320567-9.
Em 25/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18818, aiNf nº 
032019510000485-0, contribuinte BUritiraMa MiNEracao S.a., insc. 
Estadual nº. 15175363-6.
Em 25/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 18819, aiNf nº 
032019510000485-0, contribuinte BUritiraMa MiNEracao S.a., insc. 
Estadual nº. 15175363-6.
Em 25/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19117, aiNf nº 
172019510000264-1, contribuinte viBra ENErGia S.a, insc. Estadual 
nº. 15075216-4, advogado: KEttY lEE carvalHo liMa BElo, oaB/Pa-
16338.
Em 25/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19469, aiNf nº 
182021510000092-6, contribuinte MaKro atacadiSta S.a, insc. Esta-
dual nº. 15213942-7, advogado: aNdrÉ aUGUSto SErra diaS, oaB/
Pa-19032.
Em 25/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19505, aiNf nº 
182021510000092-6, contribuinte MaKro atacadiSta S.a, insc. Esta-
dual nº. 15213942-7, advogado: aNdrÉ aUGUSto SErra diaS, oaB/
Pa-19032.
Em 25/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19609, aiNf nº 
182020510000418-5 , contribuinte votoraNtiM ciMENtoS N/NE S/a, 
insc. Estadual nº. 15308052-3, advogado: fraNciSco Sávio fErNaN-
dEZ MilÉo filHo, oaB/Pa-22222.
Em 25/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19611, aiNf nº 
182020510000418-5 , contribuinte votoraNtiM ciMENtoS N/NE S/a, 
insc. Estadual nº. 15308052-3, advogado: fraNciSco Sávio fErNaN-
dEZ MilÉo filHo, oaB/Pa-22222.
SEGUNda cÂMara PErMaNENtE dE JUlGaMENto
Em 08/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19814, aiNf nº 
182021510000238-4, contribuinte crBS S a, insc. Estadual nº. 15357255-
8, advogada: BiaNca criStiNa voN GraPP diNiZ, oaB/Pa-29903.
Em 08/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo volUNtário n.º 19812, aiNf nº 
182021510000237-6, contribuinte crBS S a, insc. Estadual nº. 15357255-
8, advogada: BiaNca criStiNa voN GraPP diNiZ, oaB/Pa-29903.
Em 08/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19952, aiNf nº 
172019510000024-0, contribuinte fáBUla coNfEcÇÃo E coMÉrcio dE 
roUPaS ltda, cNPJ nº. 09.611.669/0005-18.
Em 08/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19822, aiNf 
nº 182022510000019-2, contribuinte SotrEQ S/a, insc. Estadual nº. 
15306570-2, advogada: GiUliaNa YUKKari MUraKaMi da PaiXÃo, oaB/
Pa-28842.
Em 08/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19612, aiNf nº 
032017510000003-5, contribuinte aGroSB aGroPEcUária S.a., insc. 
Estadual nº. 15262952-1, advogado: lUiZ HENriQUE G. cHavES, oaB/
SP-368672.

Protocolo: 871291

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria N.º202201001225 de 01/11/2022 - Proc N.º 

002022730007760/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: José Maria Nascimento de lira – cPf: 362.147.952-04
Marca: i/cHEv tracKEr lt at 1.0 tUrBo tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001227 de 01/11/2022 - Proc N.º 
122022730001248/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: Edilson ferreira cruz – cPf: 148.423.275-53
Marca: cHEv/SPiN 18l at PrEMiEr tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001223 de 01/11/2022 - Proc N.º 
002022730007781/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: antonio Eduardo oliveira da Silva – cPf: 033.051.202-15
Marca: i/fiat croNoS drivE1.3at tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204006128, de 01/11/2022 - Proc N.º 

2022730006492/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 de oliveira ribeiro – cPf: 353.771.602-82
Marca/tipo/chassi
toYota/ccroSS XrE 20/Mis/Utilitari/9BrK3aaG4N0032712

Portaria N.º202204006130, de 01/11/2022 - Proc N.º 
2022730007771/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: francis cristovao leoncy teixeira – cPf: 040.165.132-00
Marca/tipo/chassi
toYota/EtioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29Bt9f2067927

Portaria N.º202204006133, de 01/11/2022 - Proc N.º 
2022730007784/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: afonso Henrique froes lima – cPf: 597.644.492-04
Marca/tipo/chassi
NiSSaN/KicKS advaNcE cvt/Pas/automovel/94dfcaP15NB125022

Portaria N.º202204006135, de 01/11/2022 - Proc N.º 
2022730007758/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 Jonas de oliveira – cPf: 088.129.692-91
Marca/tipo/chassi
vW/t croSS Hl tSi aE/Pas/automovel/9BWBJ6Bf5l4036196

Portaria N.º202204006137, de 01/11/2022 - Proc N.º 
2022730007763/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: dionilson dos Santos Pantoja – cPf: 093.343.272-00
Marca/tipo/chassi
fiat/doBlo ESSENcE 7l E/Pas/automovel/9Bd1196GdH1139763

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204006132, de 01/11/2022 - Proc N.º 

0020227300077690/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa obt3d53.
interessado: Jair Paula farias – cPf: 071.310.462-72
Marca/tipo/chassi
GM/MEriva MaXX/Pas/automovel/9BGXH75X0cc219745

Portaria N.º202204006139, de 01/11/2022 - Proc N.º 
0020227300077614/seFa

Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qdi5c38
interessado: Jose Maria Silva dos Santos – cPf: 117.322.022-49
Marca/tipo/chassi
toYota/EtioS Sd PlatiNUM/Pas/automovel/9BrB29Bt8G2096918

Protocolo: 871265
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 01262 de 28 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/146114.
rESolvE:
rEMovEr, o servidor Joao Silvio SaNtoS da coSta, cargo aGENtE dE 
Portaria, matrícula n° 5148928/1, do cENtro dE SaÚdE - aNaNiNdEUa 
para a UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada – PrESidENtE varGaS.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
28.10.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoto dE olivEira SilvEira
dirEtora dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 871025
Portaria Nº 0934 de 01 de NoVeMBro de 2022

o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1381444.
r E S o l v E:
I – CESSAR, a contar de 01/11/2022, a Função Gratificada, padrão FG-4, 
da servidora lotada na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - aidS, 
conforme relacionado abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo Portaria QUe 
coNcedeU a FG NoMeNcLatUra da FG

5161258/1 afra Maria rocHa PirES datilÓGrafo 519/2011; doE Nº 
31.884 dE 30/03/2011.

cHEfE da SEÇÃo dE 
aPoio tÉcNico dE 
cENtro dE SaÚdE

II - DESIGNAR, a contar de 01/11/2022, para exercer Função Gratificada, 
padrão fG-4, a servidora lotada na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEciali-
Zada - aidS, conforme relacionada abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo NoMeNcLatUra da FG

57190722/1 alESSaNdra NaSciMENto dE 
olivEira PErEira

aGENtE adMiNiS-
trativo

cHEfE da SEÇÃo dE aPoio tÉcNico 
dE cENtro dE SaÚdE

PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo adMiNiStrativa, EM 
01.11.2022.
dENiSE da coSta GoMES Silva
SEcrEtária adJUNta dE GEStÃo adMiNiStrativa/SESPa, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 871423
Portaria N° 933 de 01 de NoVeMBro de 2022.

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1384430.
r E S o l v E:
rESciNdir, a contar de 31.10.2022, o contrato administrativo da ser-
vidora MariE HEllEN da Silva Brito, matrícula nº 5958191/1, cargo 
de administrador, lotada na diretoria de desenvolvimento e auditoria dos 
Serviços de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE da SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 01.11.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 871359
Portaria 985/2022 de 31 de oUtUBro de 2022

o Secretário de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regulari-
dade e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios 
previstos no artigo 37, da constituição da república;
coNSidEraNdo que dentre os princípios norteadores da administração 
Pública, destaca-se o da moralidade administrativa, devendo a autoridade 
pública adotar medidas necessárias a sua fiel observância;
coNSidEraNdo as infrações disciplinares cometidas por servidores pú-
blicos adstritos a lei Estadual n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU) 
e demais pessoas sujeitas aos segmentos pertencentes à Secretaria de 
Estado de saúde Pública,bem como a ocorrência de irregularidades de um 
modo geral, e a necessidade de apuração rigorosa de tais fatos com a con-
seqüente responsabilização do (s) acusado (s);
coNSidEraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n.º 
5.810/94, que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância e de 
Processo administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os 
procedimentos, fases e prazos a serem adotados sempre a autoridade tiver 
ciência de irregularidades no serviço público;

coNSidEraNdo o ProcESSo adMiNiStrativo ElEtrÔNico – PaE N.º 
433128/2020 no bojo do qual a dirEÇÃo do º cENtro rEGioNal dE SaÚ-
dE – crS/SESPa/BElÉM informou a necessidade de designação de nova 
coMiSSÃo PErMaNENtE dE ProcESSo adMiNiStrativo diSciPliNar 
– CPPAD do referido CRS ante o final da vigência da PORTARIA N.º 659 de 
12 de JUlHo de 2018 (doE N.º 33.657 – 16/JUl/2018) que designou a 
comissão anterior;
rESolvE:
i - constituir a comissão Permanente de Processo administrativo discipli-
nar do 1º centro regional de Saúde/SESPa, objetivando proceder todas as 
investigações necessárias à elucidação de denúncias de condutas infracio-
nais e de fatos irregulares em geral ocorridos no âmbito da referida uni-
dade, designando-se para isso os servidores estáveis abaixo relacionados:
PresideNte:
NorMa dE fátiMa aNdradE, ocupante do cargo de administrador, matri-
cula funcional n.º 54189583/1.
MeMBros:
ElZa Maria da Silva liMa, ocupante do cargo de assistente Social, ma-
trícula funcional n.º 54190781/1.
lUiZ aNtoNio MarQUES caBral, ocupante do cargo de administrador, 
matricula funcional n.º 54189028/1.
sUPLeNtes:
SaMYElE MoUra BarBoSa, ocupante do cargo de Enfermeiro, matrícula 
funcional n.º 54180627/2.
Jacira da coSta caXiaS, ocupante do cargo de farmaceutico, matrícula 
funcional n.º 724190/2.
secretÁrio:
NEUraci MaciEl GoNÇalvES diaS, ocupante do cargo de agente admi-
nistrativo, matrícula funcional n.º 54193552/1.
ii – Para cada denúncia de irregularidade que deva ser apurada mediante 
instauração de Processo administrativo disciplinar, será providenciada a 
respectiva Portaria com indicação da falta a ser apurada, sempre constituí-
da pelos integrantes previamente designados neste – a comissão exercerá 
suas atividades com absoluta independência e imparcialidade, proceden-
do dentro do devido processo legal, assegurando-se o sigilo necessário 
à elucidação dos fatos, tendo suas reuniões, audiências e documentos o 
caráter reservado quando necessário à proteção de direitos fundamentais 
dos acusados.
iii – a comissão processante tem plena liberdade na colheita de provas, 
podendo examinar quaisquer documentos relacionados ao objeto da inves-
tigação, fazer vistorias in loco, promovendo ainda a tomada de depoimen-
tos, acareações, investigações e diligencias cabíveis, recorrendo, quando 
necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação 
dos fatos;
IV - – A comissão, desde a notificação do servidor, deverá facultar-lhe, ou 
ao seu advogado regularmente constituído, oexame dos autos na reparti-
ção, e, quando solicitado por escrito, providenciar a entrega de cópias com 
despesas custeadas pelo próprio interessado, para apresentação de defesa 
e indicação de suas provas no prazo regulamentar, possibilitando-lhe ainda 
o acompanhamento de toda a instrução nos exatos termos do 5º, inciso lv, 
da constituição federal de 1988;
v - – Nas hipóteses legais de suspeição e impedimentos, poderão os servi-
dores aqui designados se eximirem da obrigação de participar da investi-
gação, devendo o diretor do 1º centro regional de Saúde/SESPa convocar 
o suplente, retomando o servidor a sua função após a conclusão do res-
pectivo processo;
vi – ocorrendo à necessidade imperativa de afastamento de um dos in-
tegrantes da comissão no decorrer do respectivo mandato, por uma das 
hipóteses previstas no art. 77 da lei n.º 5.810/94, será o mesmo imedia-
tamente substituído por suplente designado;
vii – por ocasião do gozo de férias regulamentares dos integrantes da 
comissão Processante, será também aplicada à hipótese de substituição 
prevista no item supra;
viii – competirá à direção do 1º crS/SESPa prover a comissão de ins-
talações físicas e recursos materiais necessários ao fiel desempenho de 
seu mister, sendo igualmente assegurados transportes e diárias aos seus 
integrantes, bem como ao secretário da mesma, quando as circunstâncias 
exigirem o deslocamento da sede dos trabalhos para realização de missão 
oficial essencial ao esclarecimento dos fatos, não acarretando com isso 
qualquer vinculação hierárquica com o referido setor, prevalecendo em 
qualquer caso a regra constante do item iv desta Portaria;
IX – A Comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
integrantes inclusive o Secretário “ad hoc”, dispensados do ponto e de suas 
atividades habituais, nos seus respectivos locais de lotação, de acordo com 
o disposto no 208, §1º, da lei n.º 5810/94;
X – o mandato da comissão será no máximo de 02 (dois) anos, a contar 
da data de publicação da mesma no doE, vedada a recondução de sua 
totalidade no período subsequente;
Xi – o Presidente da comissão Processante representará em todos os atos 
que se fizerem necessários;
Xii – a comissão vincula-se à autoridade que determinou a instauração, 
enviando-lhe relatório final, para análise e julgamento;
Xiii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica
rÔMUlo rodovalHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 871297
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Portaria N. º 986 de 31 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
considerando o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que 
determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sin-
dicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa e contraditório.
considerando a Sindicância administrativa – Processo nº 2011/292811;
considerando os termos do ofÍcio Nº 118/2022/cPS/Nc/SESPa de 
31/10/22.
r E S o l v E:
Sobrestar a Sindicância administrativa nº 2011/292811, pelo prazo de 30 
(trinta) dias, conforme justificativa constante no OFÍCIO Nº 118/2022/
cPS/Nc/SESPa de 31/10/22;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 31 dE oUtUBro dE 2022
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 871303

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1.343 de 24 de oUtUBro 
de 2022 - dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1313726.
rESolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora NataliNa aNtoNia 
dE olivEira, matrícula nº. 85049/1, cargo de auxiliar de Serviço de 
comunicação, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Gabinete 
do Secretário, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
PORTARIA Nº. 614/23.05.2022, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.987/30.05.2022, correspondente ao triênio de 07.01.2010 a 
06.01.2013, no período de 01.12.2022 a 30.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 074 de 21 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº.2022/1280102.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor tHiaGo carodoSo viaNNa, matrícula nº. 54190109/1, cargo de 
odontólogo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º centro 
regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 20.04.2014 a 19.04.2017.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.331 de 21 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1268013.
rESolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora SilvaNa carla 
foNSEca MUlatiNHo, matrícula nº. 57191278/1, cargo de farmacêutico, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de Medicamentos 
e Material técnico, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da PORTARIA Nº. 056/18.01.2016, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.053/21.01.2016, correspondente ao triênio de 22.10.2010 a 
21.10.2013, no período de 01.12.2022 a 30.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.341 de 24 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1006320.
rESolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que o servidor EdSoN aBrEU cardoSo, 
matrícula nº. 5144752/1, cargo de administrador, regime Jurídico de 
Estatutário Não Estável, lotado no departamento de auditoria em Saúde, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedido através da Portaria 

Nº. 1.491/19.11.2021, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
n°. 34.777/26.11.2021, correspondente ao triênio de 02.07.2008 a 
01.07.2011, no período de 05.12.2022 a 03.01.2023.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 085 de 21 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº. 2022/977909.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor Marilia carNEiro GodiNHo, matrícula nº. 5156840/3, cargo 
de Médica, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro re-
gional de Saúde – Santarem, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 01.04.2019 a 31.03.2022.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.332 de 21 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/927078.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
o servidor WENdEll aZEvEdo dE MEdEiroS, matrícula nº. 54190404/1, 
cargo de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no Gabinete do Secretário com atuação no Núcleo de demandas 
Jurídicas, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 17.01.2017 a 16.01.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 22.12.2022 a 20.01.2023, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 082 de 18 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo PaE nº. 2022/596838.
rESolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora Márcia EStEvES 
NUNES, matrícula nº. 5900952/1, cargo de técnico de Enfermagem, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde 
– Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
Portaria Nº. 040/11.06.2021, publicada no doE nº 34.622/28.06.2021, 
correspondente ao triênio de 11.07.2015 a 10.07.2018, no período de 
14.11.2022 a 13.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 087 de 21 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº.2022/1270594.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora KENdria aNdria Silva riBEiro, matrícula nº. 57196721/1, cargo 
de técnica em Patologia, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio de 19.05.2011 a 18.05.2014.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.12.2022 a 03.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.342 de 24 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1149202.
rESolvE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora JocilEidE dE SoUSa 
GoMES, matrícula nº. 57198223/1, cargo de farmacêutico Bioquímico, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de Medicamentos 
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e Material técnico, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da PORTARIA Nº. 318/04.04.2019, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.850/12.04.2019, correspondente ao triênio de 04.06.2014 a 
03.06.2017, no período de 05.12.2022 a 03.01.2023.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.345 de 24 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/1141653.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
o servidor JoSE Nilo caBral Maia, matrícula nº. 5161371/1, cargo de 
Motorista, regime Jurídico de Estatutário Não Estável, lotado no departa-
mento de controle de Endemias, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 02.07.2017 a 01.07.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 090 de 21 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº.2022/1041384.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora Maria EdilEUZa Silva dE liMa, matrícula nº. 5901176/1, cargo 
de técnica de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 19.07.2012 a 18.07.2015.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 11.10.2020 a 09.12.2020 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 091 de 21 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da Portaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº. 2020/632073.
rESolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora divaNicE viEira doS SaNtoS, matrícula nº. 57191565/1, cargo 
de técnica de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 02.07.2018 a 01.07.2021.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.12.2022 a 29.01.2023 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 01.11.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 871425

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1.386 de 01 de NoVeMBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pela médica 
devidamente inscrito no crM sob o nº 9258;
rESolvE:
coNcEdEr a servidora lariSSa do Socorro dE caStro GoMES, id. 
funcional nº 5955197/1, ocupante do cargo de Enfermeiro, lo tada no Hos-
pital regional - abelardo Santos, 180 (cento e oitenta) dias de licença à 
maternidade, no período de 14 de outubro de 2022 a 11 de abril de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 14 de outubro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 01/11/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.387 de 01 de NoVeMBro de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 

dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pela médica 
devidamente inscrito no crM sob o nº 14961;
rESolvE:
coNcEdEr a servidora aUliaNE do NaSciMENto PiNHEiro forMiGoSa, 
id. funcional nº 57234121/1, ocupante do cargo de técnico de Enferma-
gem, lo tada no centro de Saúde - icoaraci/atenção Psicossocial, 180 (cen-
to e oitenta) dias de licença à maternidade, no período de 03 de outubro 
de 2022 a 31 de março de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 03 de outubro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 01/11/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 871259

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.381 
de 01 de NoVeMBro 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

5099510/1 alvaro raiMUNdo rodriGUES 
corrEa caldEirEiro 30/06/2022 a 

26/12/2022
95557 – 

19/10/2022

727679/1 arlENE alvES riBEiro aGENtE dE Portaria 15/09/2022 a 
a13/12/2022

95256 – 
13/10/2022

5444560/3 aNa JUlia BElEM SEiXaS ENfErMEiro 25/07/2022 a 
27/09/2022

95258 – 
13/10/2022

54191867/1 KEllY criStiNa SaNtoS fErrEira tÉcNico PatoloGia 
cliNica

20/01/2022 a 
28/01/2022

94195 – 
16/09/2022

5896727/1 lUciclEidE MEdEiroS dE SoUZa tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

10/08/2022 a 
24/08/2022

94902 – 
30/09/2022

722430/1 tErEZiNHa tEiXEira dE SENa aGENtE dE SaUdE 19/01/2022 a 
21/01/2022

96067 – 
30/10/2022

5135990/1 tErEZiNHa dE JESUS doS SaNtoS 
tEiXEira

tÉcNico dE laBo-
ratÓrio

06/04/2022 a 
05/05/2022

94183 – 
16/09/2022

5879256/3 adilSoN dE SoUZa tÉcNico EM radio-
loGia

27/07/2022 a 
24/10/2022

94644 – 
26/09/2022

54194028/1 alESSaNdra BorGES MorEira aGENtE dE Portaria 01/07/2022 a 
31/12/2022

94650 – 
26/09/2022

57215498/1 ialE GUEdES dE aNdradE coSta tÉcNico dE laBo-
ratÓrio

15/06/2022 a 
03/08/2022

94185 – 
16/09/2022

57215498/2 ialE GUEdES dE aNdradE coSta tÉcNico PatoloGia 
cliNica

15/06/2022 a 
03/08/2022

94185 – 
16/09/2022

57173752/2 dEBoraH KatHlEENN dE carvalHo 
coSta NUtricioNiSta 17/05/2022 a 

04/08/2022
94638 – 

26/09/2022

PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 01/11/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.382 de 01 de NoVeMBro de 2022 - dGtes/sesPa

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

Matrícula Nome cargo Período Laudo

3261220/1 Maria dE BElEM MarQUES aGENtE adMiNiS-
trativo

05/08/2022 a 
03/09/2022

94196 – 
16/09/2022

PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 01/11/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.383 de 01 de NoVeMBro 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;
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rESolvE:
coNcEdEr, licença assistência, a servidora abaixo relacionada;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

5878837/2 rENata criStiaNE MartiNS da 
Silva ENfErMEiro 24/01/2022 até 

28/01/2022
94863 – 

29/09/2022

PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 01/11/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 871087

.

.

errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 0930 de 31/10/2022, PUBLi-
cada No doe N° 35.172 de 01/11/2022, QUE dESiGNoU a SErvido-
ra Márcia roBErta NEvES da Silva, MatrÍcUla Nº 55585623/1, Para 
rESPoNdEr Por carGo coMiSSioNado, No PErÍodo dE 03/09/2022 a 
01/03/2023, o SEGUiNtE;
oNde se LÊ: cHEfE dE diviSÃo dE ENdEMiaS dE cENtro rEGioNal/ daS-3.
Leia-se: aSSiStENtE dE cENtro rEGioNal dE SaÚdE/ daS-3.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNEtE do SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
01.11.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMES
SEcrEtário dE EStado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 871249

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 02/2022

cotaÇÃo eLetrôNica: 12/2022
Processo n°: 2022/996034
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios- (1- café torrado 500 gramas, 
2- leite em Pó 400 gramas, 3- açúcar cristal 1 kilo, 4- Biscoito água e Sal 
400 gramas, 5- Biscoito doca 400 gramas e copos descartável 180 ml.
 responsável pelo acompanhamento: raimunda rocha ferreira
cargo: agente de artes Práticas
valor total: r$ 15.597,60 (Quinze mil quinhentos e noventa e sete reais e 
sessenta centavos)
vigência:17/10/2022 a  16/10/2023
 orÇaMENto
Projeto atividade: 4120008338c
fonte de recurso: 0103000000
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: la caSa PiZZa PiZZaria ltda
cNPJ:40.833.638/0001-28
Endereço: av. doutor freitas, nº 915, entre av. Senador lemos e av. Pedro 
Miranda, Sacramenta, Belém, cEP: 66.123-050
coNtrataNtE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ:05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05,  Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora:irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 871143

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

44º terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo Nº 023/
sesPa/2014 Processo: 2022/1252036

objeto: o presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência 
contratual pelo prazo de até 90 (noventa) dias. iniciando em 04 de novem-
bro de 2022 até 01 de fevereiro de 2023
valor total: 1-Mantem-se o valor mensal de custeio r$ 11.550.899,11 
(onze milhões, quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e onze centavos) alocadas na dotação orçamentária: 8877, Elemento 
de despesa: 335085 fonte: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
2 -Prorroga-se também o serviço e valor mensal previstos no 41ºtermo 
aditivo de: r$ 55.100,80 (cinquenta e cinco mil, cem reais e oitenta centa-
vos) estando alocados na seguinte dotação orçamentária: 8877, Elemento 
de despesa: 335043 fonte: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
data da assinatura: 31/10/2022
vigência: 04/11/2022 a 01/02/2023
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENtE dE aSSitENcia Social E HoS-
Pitalar- Pro SaUdE
End.: avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro diamantina,
cEP 68.025-000 – Santarém -Pa
ordenador: romulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 871333

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo 
Na cHaMada PÚBLica atraVÉs de iNeXiGiBiLidade de 

LicitaÇÃo Nº 007/sesPa/2022
objeto: contratação de instituição Prestadora de Serviço Especializado em 
traumatologia-ortopedia, visando atender às necessidades de pacientes 
do Sistema Único de Saúde - SUS, residentes no município de Santarém/
PA, segundo especificações contidas na tabela aprovada pela CIB - Resolu-
ção ciB/SESPa Nº 170/2021, de 10 de dezembro de 2021.
a comissão Examinadora, constituída por meio da Portaria Nº 718, de 04 
de agosto de 2022, publicada no doE nº 35.069 de 05 de agosto de 2022, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que houve a interposição 
de recurso administrativo contra a decisão de inabilitação, exarada por 
esta comissão. É facultado aos interessados interpor contrarrazões frente 
ao recurso no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
publicação deste ato, conforme disposição legal.
Belém, 01 de novembro de 2022.
victÓria K. fidEliS olivEira
Presidente da comissão Examinadora

Portaria Nº 718-2022
Protocolo: 871368

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.374 de 01 de NoVeMBro 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, abaixo 
relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

5606918/2 HUMBErto fErrEira riBEiro 01/08/2016 a 31/07/2017 02/01/2023 a 31/01/2023

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNStaNtE No ProcESSo 
Nº 2022/723163.
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 01/11/2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 1.372 de 01 de NoVeMBro 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, abaixo 
relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

5605644/3 Maria EvaNicE SoUSa liMa 29/07/2019 a 28/07/2020 02/01/2023 a 31/01/2023

 
oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNStaNtE No ProcESSo Nº 
2022/955404.
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 01/11/2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria N° 1.377 de 31 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

5895735/1 JEfErSoN dE olivEira Brito 08/11/2013 a 07/11/2014 02/01/2023 a 31/01/2023

 
oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNStaNtE No ProcESSo 
Nº 2022/310651.
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 31/10/2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 871547
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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 a servidora daYSE lUZ da Silva 
MaUES coSta, matrícula 57192511/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 07.12.2022 a 05.01.2023.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 12.12.2022 a 10.01.2023.
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 01.11.2022.
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 ao servidor MiGUEl BarroS fErrEi-
ra, matrícula 5166209/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
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 01.11.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 871535

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.384 de 01 de NoVeMBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o 
casamento da servidora JariNa do Socorro da Silva GoMES, que se 
deu na data de 14 de outubro de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 
72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolvE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora JariNa 
do Socorro da Silva GoMES, id. funcional nº 54191738/1, ocupante 
do cargo de assistente Social, lo tada na diretoria desenvolvimento e audi-
toria dos Serviços de Saúde, no período de 14 de outubro de 2022 a 21 de 
outubro de 2022, conforme certidão de casamento Matrícula n° 066852 01 
55 2022 3 00002 186 0000486 60.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 14 de outubro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 01/11/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.385 de 01 de NoVeMBro de 2022 - dGtes/sesPa

a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o 
casamento da servidora JariNa do Socorro da Silva GoMES, que se 
deu na data de 14 de outubro de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 
72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolvE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora JariNa 
do Socorro da Silva GoMES, id. funcional nº 54191738/2, ocupante 
do cargo de assistente Social, lo tada na diretoria de assistência Social, 
no período de 14 de outubro de 2022 a 21 de outubro de 2022, confor-
me certidão de casamento Matrícula n° 066852 01 55 2022 3 00002 186 
0000486 60.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 14 de outubro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Gdv/dirEtoria dE GEStÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrEtaria dE EStado dE SaÚdE PÚBlica, em 01/11/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 871125
coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa
resoLUÇÃo Nº 103, de 25 de oUtUBro de 2022.

a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará –
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços existentes;
- considerando a lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
- SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financei-
ros na área da saúde;
- considerando a lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que 
regulamenta o § 3º do art. 198 da constituição federal para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
distrito federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde que es-
tabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde 
e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas 3 (três) esferas de governo;

- considerando a Portaria GM/MS nº 3.271, de 27 de dezembro de 2007, 
que regulamenta o repasse de recursos financeiros destinados aos Labora-
tórios de Saúde Pública para a execução das ações de vigilância sanitária, 
na forma do Bloco de financiamento de vigilância em Saúde;
- considerando a Portaria consolidada GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 
2017, e suas alterações, que consolida as normas sobre os direitos e de-
veres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde;
- considerando a Portaria de consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, e suas alterações, que consolida as normas sobre o financiamen-
to e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de 
saúde do Sistema Único de Saúde;
- considerando a resolução anvisa rdc nº 49, de 31 de outubro de 2013, 
que dispõe sobre a regularização para o exercício de atividade de interesse 
sanitário, bem como, propõe que os órgãos de vigilância utilizem a classi-
ficação de risco para priorização de suas ações;
- considerando a resolução anvisa rdc nº 153, de 26 de abril de 2017, 
e suas atualizações, que dispõe sobre a classificação do grau de risco das 
atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária;
- considerando a resolução anvisa rdc nº 560, de 30 de agosto de 2021, 
que dispõe sobre a organização das ações de vigilância sanitária, exercidas 
pela União, Estados, distrito federal e Municípios, relativas à autorização 
de Funcionamento, Licenciamento, Registro, Certificação de Boas Práticas, 
fiscalização, inspeção e Normatização, no âmbito do Sistema Nacional de 
vigilância Sanitária - SNvS;
- Considerando que o repasse financeiro pelo Piso Variável de Vigilância 
Sanitária (Pv-visa) será destinado aos entes do Sistema Nacional de vi-
gilância Sanitária (SNvS), inclusive os laboratórios de Saúde Pública, que 
participam de inciativas, projetos e programas no âmbito da anvisa; e
- considerando os projetos e programas que a agência Nacional de vigi-
lância Sanitária (anvisa) tem executado, no âmbito do Planejamento Es-
tratégico 2021-2023, com foco na gestão da qualidade, no gerenciamento 
de risco, nos modelos de organização e de descentralização das ações de 
vigilância sanitária, na harmonização e padronização de ações e práticas 
de inspeção e fiscalização de produtos e serviços, bem como, no monitora-
mento da qualidade de produtos de interesse à vigilância sanitária,
- considerando resolução ciB – SUS-Pará nº 140, de 09 de agosto de 
2018, que aprovou a instituição das Macrorregiões de Saúde do Estado do 
Pará, como espaço regional ampliado para garantir a resolutividade das 
redes de atenção à Saúde;
- considerando resolução ciB – SUS-Pará nº 90 de 12 de junho de 2013, 
que repactuou o desenho de regionalização do Estado do Pará, passando a 
ser conformado por 13 (treze) regiões de Saúde/comissões intergestores 
regionais.
resolve:
art. 1º - aprovar “ad referendum” o elenco de 13 (treze) municípios per-
tencentes às regiões de saúde do Estado do Pará, seguindo o critério de 
maior número de habitantes e/ou melhor logística para realização de even-
tos, para receber recursos financeiros no de R$ 26.783,00 (Vinte e seis mil, 
setecentos e oitenta e três reais)/cada, em parcela única, do piso variável 
de vigilância sanitária com objetivo de desenvolverem ações de promoção 
e iniciativas de ampla discussão em seus respectivos territórios (região de 
saúde), para a adoção de instrumentos e procedimentos para a melhora 
do planejamento com a priorização da atuação das ações de vigilância 
sanitária, baseada nos conceitos e requisitos de gestão de qualidade e 
gerenciamento do risco, conforme anexo l;
art. 2º - aprovar “ad referendum” o elenco de 5 (cinco) municípios que 
participarão dos Programa Nacional de Monitoramento de Micro-organis-
mos resistentes e resíduos de antimicrobianos em alimentos (Programa 
Monitora alimentos – aMr), fazendo jus ao valor de r$ 30.000,00 (trinta 
mil reais)/cada, em parcela única, conforme anexo ll.
art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 25 de outubro de 2022.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

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

 

aNeXo L da resoLUÇÃo 103, de 25 de oUtUBro de 2022

Município População (Hab.) região de saúde Macro região

Belém 1.452.275 Metropolitana l

Macro l
abaetetuba 153.380 tocantins

Muaná 39.231 Marajó l

Breves 99.896 Marajó ll

Santa isabel do Pará 68.836 Metropolitana ll

Macro llcastanhal 195.253 Metropolitana lll

Bragança 124.184 rio caetés

Santarém 296.302 Baixo amazonas

Macro lllitaituba 98.523 tapajós

altamira 111.435 Xingú

tucuruí 110.516 lago de tucuruí

Macro lvMarabá 271.594 carajás

conceição do araguaia 46.571 araguaia
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aNeXo LL da resoLUÇÃo 103, de 25 de oUtUBro de 2022

Município População (Hab.) região de saúde Macro região

Belém 1.452.275

Metropolitana l
 

Marco l
 

ananindeua 516.057

Benevides 60990

Marituba 127.858

Santa Barbara do Pará 20.492

Protocolo: 871279

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”

coNtrato N°: 089/2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso técnico em Saúde Bu-
cal, Módulo v – Bases fisiológicas de atenção a Saúde Bucal, turma i, em 
Belém, no período de 25, 26, 27 e 31/10 e 01/11/2022 – totalizando 40 
horas-aula.
valor total: r$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 17/10/2022
vigência: 17/10 à 15/11/2022
orçamento:  NE nº 0317/2022
Programa de trabalho Natureza da despesa  fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000               3390-36    0349002772        federal
contratado: ananda Pereira amaral Moraes da cruz - cPf. Nº 007.905.142-14
Endereço: av. augusto Montenegro, condomínio cidade Jardim i, Nº 5955 
– Bairro: Parque verde – Belém – Pa - cEP: 66635-110.
ordenador: EliZEtH do Socorro da Silva BraGa -  diretora da Escola 
técnica do SUS – EtSUS/Pa

Protocolo: 871111

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 232 de 31 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr a servidora cHriStiaNE BENtES da Silva, matrícula nº 
5889265-1, ocupante do cargo de BioMÉdico, lotada no laboratório cen-
tral, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 19 de dezembro 
de 2022 a 17 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 09/05/2017 a 
08/05/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErto SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 871124

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 231 de 31/10/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar do SiMPÓSio iNtErNacioNal SoBrE Htlv No 
BraSil.
Período da viagem: 07 a 10/11/2022.
Quantidade: 3 e ½ (três e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: campo Grande-MS.
Servidor: alberto Simões Jorge Junior / Mat.  57193885-1/ diretor lacEN-Pa.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 871348

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 857 de 01 de NoVeMBro 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) fraNciSca NaSciMENto ,  cargo 
de  aGENtE dE SaUdE, Matrícula 5118328-1, com lotação no (a) caPS 
icoaraci, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 04.01.2012 a 03.01.2015.
aUtoriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 05.12.2022 a 02.02.2023, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871595
Portaria Nº. 857 de 01 de NoVeMBro 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) ENilSoN SErGio dE carvalHo, 
Matrícula 57193895-1, cargo aGENtE dE Portaria, com lotação no (a) 
caPS icoaraci, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 10.03.2017 a 09.03.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 12.12.2022 a 10.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871567
Portaria Nº. 856 de 01 de NoVeMBro 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) GaBriEllY MoarES BElfort, Ma-
trícula 57202940-1, cargo tEcNico dE EdUcador fiSica, com lotação 
no (a) caPS aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 01.09.2011 a 31.08.2014.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.01.2023 a 31.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871556
Portaria Nº. 855 de 01 de NoVeMBro 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) Maria GorEtti falcao dE fa-
riaS, Matrícula 5136261-1, cargo PSicoloGo, com lotação no (a) caPS 
aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 02.07.2011 a 01.07.2014.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.01.2023 a 31.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871543
Portaria Nº. 853 de 01 de NoVeMBro 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) claUdia trErEZa foNSEca do 
NaSciMENto, Matrícula 54190782-1, cargo assistente Social, com lotação 
no (a) caPS aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.2017 a 12.06.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.01.2023 a 31.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871363
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Portaria Nº. 854 de 01 de NoVeMBro 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) criStiNa Maria BarBoSa Bor-
dalo, Matrícula 54184180-2, cargo tEcNico dE ENfErMaGEM, com lo-
tação no (a) caPS aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 18.06.2014 a 17.06.2017.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.01.2023 a 31.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871512
Portaria Nº. 852 de 01 de NoVeMBro 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) JoSE Maria GoNÇalvES PiNHEi-
ro, Matrícula 57197604-1, cargo aGENtE adMiNiStrativo, com lotação 
no (a) UrE Mia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 26.05.2017 a 25.05.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 19.12.2022 a 17.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871346
Portaria Nº. 851 de 01 de NoVeMBro 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) valdEMira SoUZa SalES cor-
dEiro, Matrícula 5167051-1, cargo 5167051-1, com lotação no (a) UrE 
Mia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 06.01.10 a 05.01.2013.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871334

.

.

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando 
de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 
76/2019-ccG de 09.01.19, publicada no diário oficial do 
estado n° 33.777 de 10.01.19.
 errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 770 de 18 de oUtUBro de 2022, 
publicada no diário oficial N° 35.155 dE 19 dE NovEMBro dE 2022, 
QUE, coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei 
nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) carMEM aNdrEia frEitaS 
loPES, cargo MEdico, Matrícula 5723680-2, com lotação no (a) UrE diPE, 
goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 27.08.2017 a 26.08.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.11.2022 a 02.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao período de 02.01.2023 a 31.03.2023,
Leia-se ao período de 02.01.2023 a 31.01.2023.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871313
errata

o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 762 de 18 de oUtUBro de 2022, 
publicada no diário oficial N° 35.155 dE 19 dE NovEMBro dE 2022, 
QUE, dEtErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei 
nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE fatiMa SoUZa do 
roSario, cargo aUXiliar dE SaUdE, Matrícula 5180848-1, com lotação 
no (a) UrE rEdUto, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 07.07.2007 a 06.07.2010.

aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.11.2022 a 01.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
onde se lê ao triênio de 07.07.2007 a 06.07.2010,
Leia-se ao triênio de 07.07.2013 a 06.07.2016.
onde se lê ao período de 03.11.2022 a 01.12.2022,
Leia-se ao período de 03.11.2022 a 02.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 01.11.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 871299

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo N° 776/2022 – 01/11/2022
o diretor do 1° cENtro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrEto Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
  resolve:
conceder: 12 meias diárias ao Servidor (es):
8400639/2 /SoNia BraGa da Silva (ag. administrativo)<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, BENEvidES, MaritUBa E SaNta BarBara- Pa
objetivo: atuando como Secretaria Executiva da cir MEtroPolitaNa i, 
do 1°crS/SESPa, acompanhar os conselhos municipais de saúde, desde 
orientações de funcionamento até apoio nas realizações das conferências 
Municipais de Saúde e eventos de efetivação do controle Social, nos mu-
nicípios de ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Barbara, no dias 07, 
11, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 e 28 a 30/11/2022, em deslocamento diário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 871108

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

 Portaria N° 601 de 01 de NoVeMBro de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor do PaE nº 2022/1349996.
 rESolvE:
 coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994, 
a servidora PriScila fariaS foNSEca, matrícula 57234622-1, cargo de 
Enfermeira, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no 2º centro 
de Saúde – São caetano de odivelas, 02 (dois) meses de licença Prêmio 
correspondente ao triênio de 03.01.2014 a 02.01.2017.
 aUtoriZar, que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 12.12.2022 a 10.01.2023, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiStra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 01.11.2022
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 871158

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1227 de diÁria de 01/11/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa iN loco nas zonas urbanas e rurais  regis-
tros de doses aplicadas de rotina e campanha com o auxilio dos profissio-
nais de saúde municipal.
origem: castanhal-Pa.
destino: São francisco do Pará - Pa–  Período: 10,11/11/ 2022
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Servidor:  Marilda costa figueiredo cargo: téc. de Enfermagem cPf. 
334.307.722.49 mat. 5094755/1
Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: ag. administrativo cPf- 
606.650.172.00 mat. 54194498/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 1228 de diÁria de 01/11/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar busca ativa iN loco nas zo-
nas urbanas e rurais  registros de doses aplicadas de rotina e campanha 
com o auxilio dos profissionais de saúde municipal.
origem; castanhal- Pa.
destino:  São francisco do Pará -Pa.  Período: 10,11 /11 /2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 871155
Portaria Nº 1225 de diÁria de 01/11/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento no dia d da campanha Nacional de vaci-
nação antirrábica animal no município de Maracanã.
origem: castanhal-Pa.
destino: Maracanã - Pa–  Período: 05 /11/ 2022
Servidor:  Simone Silveira da costa cargo: Med. vet. cPf- 594.697.142.53 
mat. 54186802/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PortariaS dE Nº 1226 dE diária dE 01/11/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar monitoramento no dia d da 
campanha Nacional de vacinação antirrábica animal no município de Ma-
racanã.
origem; castanhal- Pa.
destino:  Maracanã -Pa.  Período: 05 /11 /2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 871130
Portaria Nº 1219 de diÁria de 01/11/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente ao mês 
de Agosto , afim de abastecer a rede de frio via rota: Castanhal, Inhangapí 
e São domingos do capím
origem: castanhal-Pa.
destino: castanhal, inhangapí e São domingos do capím - Pa–  Período: 
08/11/2022
Servidor: denilda da costa Martins Silva cargo: Enfermeira cPf- 
394.420.982.68 mat. 57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PortariaS dE Nº 1220 dE diária dE 01/11/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar entrega de vacinas e insumos 
de rotina referente ao mês de Agosto , afim de abastecer a rede de frio via 
rota: castanhal, inhangapí e São domingos do capím
origem; castanhal- Pa.
destino:  São domingos do capím -Pa.  Período: 08 /11 /2022
Servidor: vítor Jorge fernandes Pereira cargo; Motorista cPf- 
394.420.982.68 mat. 57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 871032
Portaria Nº 1221 de diÁria de 01/11/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente ao mês 
de Agosto , afim de abastecer a rede de frio via rota: Sã Francisco do Pará, 
igarapé- açú, Magalhães Barata e Maracanã.
origem: castanhal-Pa.
destino: castanhal, inhangapí e São domingos do capím - Pa–  Período: 
09/11/2022
Servidor: denilda da costa Martins Silva cargo: Enfermeira cPf- 
394.420.982.68 mat. 57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PortariaS dE Nº 1222  dE diária dE 01/11/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar entrega de vacinas e insumos 
de rotina referente ao mês de agosto , afim de abastecer a rede de frio via 
rota: igarapé-açú, São francisco do Pará Magalhães Barata e Maracanã.
origem; castanhal- Pa.
destino:  Maracanã -Pa.  Período: 09 /11 /2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 871033

Portaria Nº 1223 de diÁria de 01/11/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar entrega de vacinas e insumos de rotina referente ao mês 
de Agosto , afim de abastecer a rede de frio via rota: Terra Alta, São João 
da Ponta, curuçá e Marapanim.
origem: castanhal-Pa.
destino: terra alta, São João da Ponta, curuçá e Marapanim - Pa–  Perío-
do: 10 /11/2022
Servidor: denilda da costa Martins Silva cargo: Enfermeira cPf- 
394.420.982.68 mat. 57190559
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 1224 de diÁria de 01/11/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar entrega de vacinas e insumos 
de rotina referente ao mês de Agosto , afim de abastecer a rede de frio via 
rota:  terra alta, São João da Ponta, curuçá e Marapanim.
origem; castanhal- Pa.
destino:  Marapanim -Pa.  Período: 10 /11 /2022
Servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cPf- 134.588.842.20 
mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 871039
Portarias de Nº 1218 de diÁria de 01/11/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de formação de Pregoeiro, na Escola de Go-
vernança do Estado do Pará.
origem; castanhal- Pa.
destino:  Belém -Pa.  Período: 07 a 11 /11 /2022
Servidor: Rickson Cesar Teixeira Cargo:Ag. de Op. Gráfica CPF- 
400.597.232.20 mat.55585497/1
Waneize ferreira de Moraes cargo: ag. administrativo cPf- 299.426.672.53 
mat. 5161061/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 871017
Portaria Nº 1229 de diÁria de 01/11/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa iN loco nas zonas urbanas e rurais  regis-
tros de doses aplicadas de rotina e campanha com o auxilio dos profissio-
nais de saúde municipal.
origem: castanhal-Pa.
destino: inhangapí - Pa–  Período: 16,17 /11/ 2022
Servidor:  Marilda costa figueiredo cargo: téc. de Enfermagem cPf. 
334.307.722.49 mat. 5094755/1
Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: ag. administrativo cPf- 
606.650.172.00 mat. 54194498/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Portarias de Nº 1230 de diÁria de 01/11/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá realizar busca ativa iN loco nas zo-
nas urbanas e rurais  registros de doses aplicadas de rotina e campanha 
com o auxilio dos profissionais de saúde municipal.
origem; castanhal- Pa.
destino:  inhangapi -Pa.  Período: 16,17 /11 /2022
Servidor: Benedito José lima da Silva cargo: Motorista  cPf- 
233.862.232.49 mat.5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 871159
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 50 de 31 de oUtUBro de 2022
a diretora do 4° cENtro rEGioNal dE SaÚdE PÚBlica - SESPa, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Portaria n° 2.521/2019 – cGc 
de 13 de Março 2019, publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.824 / 
14.03.2019.
rESolvE:
dESiGNar, o servidor JESSÉ doS SaNtoS rodriGUES, agente de Saúde 
Pública, matrícula n°.0505222 - SiaPE, cPf: 158.601.592-34, para res-
ponder pela chefia do Setor de Transportes do 4° Centro Regional de Saú-
de, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022, haja vista o titular Sebastião 
célio Pereira da Silva, encontrar-se em gozo de férias regulamentares no 
período acima mencionado.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Patricia dE fátiMa liMa da Silva
dirEtora do 4º crS / caPaNEMa

Protocolo: 871391
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 51 de 01 de NoVeMBro de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições
que lhe foram conferidas através da Portaria Nº 2.521- cGc de 13 de 
março de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolvE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994,
a servidora ElZafá Silva liMa, matrícula nº 2058685-2, agente de Saú-
de, lotada no 4° centro regional de Saúde/ centro de Saúde de Peixe
-Boi, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
01/07/2005 a 02/07/2008, no período de 05/12/2022 a 02/02/2023.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PatrÍcia dE fátiMa liMa da Silva

Protocolo: 871223

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 094 de 01 de NoVeMBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l v E:
designar a servidora adriaNa dUartE cUNHa, cargo: agente adminis-
trativo, Matrícula: 54191342/1, para responder pela Chefia da Divisão Ad-
ministrativa financeira- daf, de 07 a 14/11/2022, por motivo de viagem 
do titular, sem ônus para a administração pública.
 PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
valdiNEi Silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 871045
Portaria Nº 095 de 01 de NoVeMBro de 2022.

o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l v E:
designar a servidora clarissa Mendes lobato de oliveira, cargo: odontólo-
ga, Matrícula: 57193911-1, para responder pelo chefe da divisão técnica 
do 7º centro regional de Saúde, no período de 04/11/2022 a 13/11/2022, 
por motivo de viagem do titular, sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
valdiNEi Silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 871274

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 418 de 31 de oUtUBro de 2022 
PUBLicada terÇa-Feira, 01 de NoVeMBro de 2022 No 
diÁrio oFiciaL Nº 35.172 soB o ProtocoLo: 870676.

onde se lê: Servidor (es): fábio Pereira Soares, carla Malvina da Silva 
Bahia e Jane Maria dos Passos dias, 12,5 diárias de 07 à 19/11/2022.
Leia-se: Servidor (es): fábio Pereira Soares, José leonar Silva dos Passos 
e Jane Maria dos Passos dias, 12,5 diárias de 07 à 19/11/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX

Protocolo: 871292

diÁria
.

errata da Portaria Nº 420 de 31 de oUtUBro de 2022 
PUBLicada terÇa-Feira, 01 de NoVeMBro de 2022 No 
diÁrio oFiciaL Nº 35.172 soB o ProtocoLo: 870677.

onde se lê: Servidor (es): Silvana Maciel viana lima, 12,5 diárias de 07 
à 19/11/2022.
Leia-se: Servidor (es): Patrícia oliveira da Silva e Silvana Maciel viana 
lima, 12,5 diárias de 07 à 19/11/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX

Protocolo: 871293

Portaria Nº 422 de 31 de oUtUBro de 2022
objetivo: Participar do planejamento, organização, supervisão da vacina-
ção contra o Sarampo, para a contenção de possíveis casos de Sarampo 
nos municípios de Melgaço e Portel.
origem: BrEvES/Pá - MElGaÇo E PortEl/Pa.
Servidor (es): carla Malvina da Silva Bahia, 12,5 diárias de 07 à 
19/11/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 871290
Portaria Nº 423 de 31 de oUtUBro de 2022

objetivo: acompanhar a Equipe da vigilância em Saúde ambiental/SESPa 
nos municípios de Melgaço e Portel.
origem: BrEvES/Pá - MElGaÇo E PortEl/Pa.
Servidor (es): Sue Ellen Matos de Pinho, 5,5 diárias de 07 à 12/11/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 871330

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 92  de 28 de oUtUBro de 2022. a dirEtora do 
9° cENtro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições que foram 
conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021. CONSIDERANDO os 
termos do Processo nº 2022/ 1381167. rESolvE: designar o servidor 
felipe dos Santos dantas, matrícula: 55209557-1 - médico veterinário, 
lotado na divisão de Endemias/9ºcrS/SESPa, para responder pela divisão 
de Endemias 9crS/SESPa, sem ônus, durante o impedimento do titular, 
francisco José de Macêdo Gama, Matricula n°5897269, no período de 
31/10/2022 a 04/11/2022. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. aline Nair liberal cunha.diretora do 9ºcrS/SESPa.

Protocolo: 871266
Portaria de designar n° 091 de 25 de outubro de 2022.a diretora do 
9º centro regional de Saúde - 9ºcrS da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública - SESPa, no uso de suas atribuições legais; e coNSidEraNdo a 
Portaria n° 184, de 15 de fevereiro de 2022, publicada no doE nº 34.866 
de 16/02/2022, que constituiu a comissão Permanente de Sindicância 
administrativa do 9º centro regional de Saúde. coNSidEraNdo a 
Portaria Nº 470, de 29 de julho de 2020, publicada no doE nº 34.307 
de 11/08/2020. coNSidEraNdo, orientação coNJUr/SESPa referente 
ao processo 2016/152795, constante no sequencial 15, página 47 e 
homologado pela Secretária de Estado de Saúde Pública, constante no 
sequencial 15, página 48, que solicita abertura de Sindicância para apurar 
eventuais responsabilidades. considerando a Portaria N° 077, de 27 de 
setembro de 2022. doE nº 35.136 de 30 de setembro de 2022. rESolvE: 
i – Prorrogar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 
199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servidores: 
fernando antonio araújo Mello, Psicólogo, Matrícula funcional nº 
5225380/4, Membros: Emilia carolina Martins diniz, Psicóloga, Matrícula 
funcional nº 54196219/2, Jacira da conceição aguiar rego, Enfermeira, 
Matrícula funcional nº 57196782, Suplente: cristiana Pinto oliveira costa, 
agente administrativo, Matrícula funcional nº 54196328/1, para sob a 
presidência do primeiro, apurar indícios de irregularidades apontada nos 
autos. ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do 
relatório final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, desde que por motivo fundamentado. ii - a comissão deverá 
concluir os trabalhos com a apresentação do relatório final no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que por 
motivo fundamentado. PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE. aline 
Nair liberal cunha diretora do 9º crS da SESPa.

Protocolo: 871262

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor N° 93 de 27 de oUtUBro de 2022. a 
dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das atri-
buições legais, coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 . coNSidE-
raNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60. rESolvE: designar 
como fiscal de contrato os servidores, Jodson Miguel Colares de Sousa, 
cargo /função: responsavel transportes do 9ºcrS, Mat: 57207550/1. 
SUPlENtE : Jorge Santana da trindade, Mat: 0500824 celebrado com a 
empresa fErrEira E fErrEira coMErcio E SErvicoS EM vEicUloS 
ltda, processo 2022/736104 que tem como objeto: contratação de pes-
soa jurídica para a prestação de serviços de manutenção corretiva/preven-
tiva em veículos automotores, com fornecimento de peças de reposição 
e acessórios com as mesmas especificações técnicas e características de 
qualidade da peça de produção original, troca de óleos e filtros e lavagem 
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, lanternagem e pintura, borracharia, alinhamento de direção, balancea-
mento de rodas, cambagem, bem como serviço de guincho/reboque em 
regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pre-
gão rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aline Nair liberal cunha. 
dirEtora do 9°crS

Protocolo: 871466

.

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº358 de 21 de seteMBro de 2022. PUBLicado 
No diÁrio oFiciaL N° 35.149 de 13 de oUtUBro de 2022 

ProtocoLo: 863026
Servidores:
Gleydson de Barros coelho
francisco ribeiro Pinto
onde se lê.
Período: 17/10/2022 a 21/10/2022/ N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Leia-se:
Período: 14/11/2022 a 18/11/2022/ N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 871210
errata de diÁria.

Portaria Nº398 de 20 de oUtUBro de 2022. PUBLicado 
No diÁrio oFiciaL N° 35.172 de 01 de NoVeMBro de 2022 

ProtocoLo: 870572.
Servidores:
João Portela de azevedo
Gabriel amancio da Silva
onde se lê.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha / Pa – Brasil
Período: 14/11/2022 a 18/11/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Leia-se:
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha, Monte alegre, alenquer / Pa – Brasil
Período: 14/11/2022 a 27/11/2022 / N° de diárias: 13,5 (treze diárias e 
meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 871193

.

.

diÁria
.

Portaria Nº409 de 25 oUtUBro de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento e capacitação em saúde do trabalhador.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: aveiro/Pa Brasil
Período: 12/12/2022 a 15/12/2022 / N° de diária: 3 ½ (três diárias e 
meia)
Servidores:
alcineia linhares Pantoja
Matricula: 60741
cPf: 738.161.162-72
colaborador eventual
diana Santos fonseca Pedroso
cPf:722.518.162-91
Matrícula: 82841
cargo: fonoaudióloga.
Manoel Geovane Pereira farias
cPf:933.716.912-68
Matrícula :595971
cargo: coordenador do cErESt
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 871408
Portaria Nº410 de 25 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar o técnico do Nível central do Estado, arnaldo da 
Silva fayal, em levantamento Entomológico na área urbana do município 
para a aquisição dos indicadores Entomológicos para a captura de formas 
aladas de anofelinos para o Projeto de Monitoramento da resistencia dos 
mosquitos do gênero anopheles aos inseticidas utilizados no Programa Na-
cional de vigilância e controle da Malária.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba. / Pa – Brasil
Período: 17/11/2022 a 26/11/2022 / N° de diárias: 9,5 (nove diárias e 
meia)
Servidores:
Herberto de carvalho dantas filho
cPf: 194.181.832-34

Matrícula: 0505321
cargo: agente de saúde
Eládio Ângelo de carvalho
cPf: 324.348.042-68
Matrícula: 500837
cargo: agente de saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 871514
Portaria Nº404 de 20 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão acompanhar o técnico Sidney 
Humberto trindade do Programa de Malária Nível central, que irá realizar 
assessoria técnica, supervisão nas ações de prevenção, vigilância e contro-
le da malária nos Municípios de Prainha, Monte alegre e alenquer.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha, Monte alegre, alenquer / Pa – Brasil
Período: 14/11/2022 a 27/11/2022 / N° de diárias: 13,5 (treze diárias e 
meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 871191
Portaria Nº405 de 25 oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento e capacitação em saúde do trabalhador.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Placas/Pa Brasil
Período: 21/11/2022 a 24/11/2022 / N° de diária: 3 ½ (três diárias e meia)
Servidores:
alcineia linhares Pantoja
Matricula: 60741
cPf: 738.161.162-72
colaborador eventual
diana Santos fonseca Pedroso
cPf:722.518.162-91
Matrícula: 82841
cargo: fonoaudióloga.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 871283
Portaria Nº 406 de 25 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar monitoramento, inspe-
ção e capacitação em saúde do trabalhador.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Placas/Pa Brasil
Período: 21/11/2022 a 24/11/2022 / N° de diária: 3 ½ (três diárias e 
meia)
Servidor:
fabricio da Silva valente
cPf: 798.709.452-87
Matrícula: 5901713
cargo: colaborador Eventual
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 871285
Portaria Nº 407 de 25 oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento, inspeção e capacitação em saúde do 
trabalhador.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/Pa Brasil
Período: 28/11/2022 a 01/12/2022 / N° de diária: 3 ½ (três diárias e 
meia)
Servidores:
Narjara de Sousa
cPf: 655.609.302-53
Matrícula: 62674
colaborador eventual
osmarina Nascimento Pires
cPf: 319.303.362-68
Matrícula: 30460
colaborador eventual
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 871327
Portaria Nº408 de 25 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 SEtEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar monitoramento, inspe-
ção e capacitação em saúde do trabalhador.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/Pa Brasil
Período: 28/11/2022 a 01/12/2022 / N° de diária: 3 ½ (três diárias e 
meia)
Servidor:
fabricio da Silva valente
cPf: 798.709.452-87
Matrícula: 5901713
cargo: colaborador Eventual
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 871329
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato NÚMero do coNtrato: 013/2022 
Processo Nº: 2021/738958 oBJEto: contratação de pessoa jurídica 
para a prestação de serviços de manutenção corretiva/preventiva em veí-
culos automotores, com fornecimento de peças de reposição e acessórios 
com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade da 
peça de produção original, troca de óleos e filtros e lavagem , lanterna-
gem e pintura, borracharia, alinhamento de direção, balanceamento de 
rodas, cambagem, bem como serviço de guincho/reboque em regime de 
plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão nº 
004/9ºcrS/SESPa/2022. coNtrataNtE: 9º centro regional de Saúde da 
Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17. coNtratado: fErrEira E fErrEira coMErcio E 
SErvicoS EM vEicUloS ltda cNPJ 34.750.298/0001-79 fUNdaMENta-
ÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93 e lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. va-
lor: r$ 390.263,24 (trezentos e noventa mil duzentos e sessenta e três 
reais e vinte e quatro milésimos de real). viGÊNcia: 12 meses, contado 
a partir da data de sua assinatura 25/10/2022 a 24/10/2023 dotaÇÃo 
orÇaMENtária: 908338, 908302, 908288, 908881 ElEMENto dE dES-
PESa: 339039 foNtE rEcUrSo: 0103000000, 0149001435, 0132000000, 
0149001512, 0332000000, 0349009680 foro: Belém data da aSSiNa-
tUra: 25/10/2022 ENdErEÇo do coNtratado: avenida Magalhães Ba-
rata, 1722, loja B, rodagem, cEP 68030-700 Santarém (Pa), 27 de outu-
bro de 2022. aline Nair liberal cunha diretora de centro regional

Protocolo: 871429

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 265 de 25 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: dar apoio técnico para execução do Projeto de inquérito nacio-
nal de incapacidades físicas em hanseníase/MS
 MUNiciPio: Marabá/ Jacundá e tucuruí
 PEriodo: 07 a 11/11/2022
(4/5 Quatro diária e meia)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
MiltoN carloS carvalHo NaZarE Enfermeiro 57197520-1

irlaNdia da Silva GalvÃo
ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 871328

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 597 de 31 de oUtUBro de 2022.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Nome: Wesley forte Moreira.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5967285-1.
cPf: 640.805.872-87.
Período: 07 a 11.11.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: rio Maria e água azul do Norte.

Objetivo: Realizar monitoramento das ações de controle da Sífilis conforme 
Indicadores do Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde 
(PQAVS) e Capacitar profissionais do sistema SISLOGLAB - IST AIDS).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe Nº 35.172 
de 01/11/2022

Protocolo: 871016
Portaria Nº 613 de 01 de NoVeMBro de 2022.

Nome: Edinaldo ferreira da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504995.
cPf: 259.585.933-15.
Período: 07 a 11.11.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte e ourilândia do Norte.
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao Setor de almoxarifado e fazer 
distribuição de material de consumo e limpeza para os agentes de saúde 
que atuam no combate as Endemias. Malária, dengue, leishmaniose, etc, 
nos municípios sobe a jurisdição deste 12º crS/SESPa/ENdEMiaS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 871325
Portaria Nº 614 de 01 de NoVeMBro de 2022.

Nome: Marcilene Silva alves
cargo: farmacêutica-Bioquímica
Matrícula/Siape: 5939876-1
cPf: 530.291.512-04
Período: 06 a 12.11.2022
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Belém
objetivo: tratar de assuntos relacionados à assistência farmacêutica
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 871341
Portaria Nº 612 de 31 de oUtUBro de 2022

Nome: conceição alves de Souza.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504011.
cPf: 131.883.482-15.
Nome: Edvaldo da Silva Matos.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504857.
cPf: 177.995.382-87.
Nome: Marcos antônio de oliveira.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504287.
cPf: 185.551.602-00.
Nome: felix isidoro de araújo
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 0504762.
cPf: 288.806.921-00
Período: 31.10 a 02.11.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: Santa Maria das Barreiras.
destino: redenção.
objetivo: Participar da Plenária regional do conselho Estadual de Saúde para 
escolher delegados para eleição do conselho Estadual de Saúde (cES).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 871288
Portaria Nº 611 de 31 de oUtUBro de 2022.

Nome: Nascimento Marinho Neto.
cargo: agente de Saúde Publica.
Matrícula/Siape: 504806.
cPf: 380.113.521-72.
Nome: Joel Santos carvalho.
cargo: agente de Saúde Publica.
Matrícula/Siape: 505086.
cPf: 266.323.902-00.
Nome: filomeno ribeiro da Silva
cargo: agente de Saúde Publica.
Matrícula/Siape: 504596.
cPf: 250.331742-1.
Nome: antônio Neres de araújo
cargo: agente de Saúde Publica
Matrícula/Siape: 505063.
cPf: 146.600.912-87.
Período: 31.10 a 02.11.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: Santana do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: Participar da Plenária regional do conselho Estadual de Saúde para 
escolher delegados para eleição do conselho Estadual de Saúde (cES).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 871310
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

LiceNÇa PrÊMio:
Portaria Nº 56 de 31 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr ao servidor JoSÉ Waldo MENdES PaNtoJa, Matricula nº 
5127734-1, ocupante do cargo de aG. Portaria, lotado no HPP de limo-
eiro do ajuru/13ºcrS, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio no período de 
01 de dezembro de 2022 a 29 de Janeiro de 2023, referente ao triênio 11 
de Março de 2006 a 10 de Março de 2009.
PUBliQUE–SE, rEGiStrE–SE E cUMPra–SE. 31.10.2022
Helius cezar tocantins de Souza
diretor do 13º crS/SESPa-cametá-Pa

Protocolo: 871059

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de diÁria
PUBLicado No doe: 35.170 de 31/10/2022-PaG.22

Número de Protocolo: 869909
onde se lê:
Portaria Nº 364 de 02 de Setembro de 2022
Nome:
Leia-se:
Portaria Nº 364 de 02 de Setembro de 2022
Nome: ingrid tavares de araújo (Nutricionista), matrícula – 5966901-1;
PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
13º centro regional de Saúde
Helius cezar tocantins de Souza
diretor regional

Protocolo: 871020

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 855/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
designar os servidores desta autarquia, roMMEl Mario rodriGUEZ 
BUrBaNo, biomedico, matrícula nº 5925479/1, e, em seus impedimentos, 
pelo servidor EvEraldo alvarEZ SaMPaio, matrícula nº 5546591/6, am-
bos lotados no Laboratório de Biologia Molecular, para a função de fiscais 
do Contrato Administrativo nº 146/2022 – HOL, firmado com a empre-
sa lifE tEcHNoloGiES BraSil coMErcio E iNdUStria dE ProdUtoS 
Para BiotEcNoloGia ltda, cujo objeto é a MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E 
corrEtiva doS EQUiPaMENtoS dE Pcr EM tEMPo rEal, tErMocicla-
dor, SEQUENciador, citoMEtro dE flUXo, lEitor dE GEl E QUaN-
tificador dE ácidoS NUclEicoS E ProtEiNaS coM rEPoSiÇÃo dE 
PEÇaS, QUE fUNcioNaM No laBoratÓrio dE BioloGia MolEcUlar, 
para um período de 12 (doze) meses. Processo nº 2022/1020301 (PaE).
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 871581

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 146/2022-HoL
objeto: MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEtiva doS EQUiPaMENtoS 
dE Pcr EM tEMPo rEal, tErMociclador, SEQUENciador, citoMEtro 
dE flUXo, lEitor dE GEl E QUaNtificador dE ácidoS NUclEicoS E 
ProtEiNaS coM rEPoSiÇÃo dE PEÇaS, QUE fUNcioNaM No laBoratÓ-
rio dE BioloGia MolEcUlar.
valor Global: r$ 307.733,64 (trezentos e sete mil e setecentos e trinta e 
três reais e sessenta e quatro centavos).

data assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023
inexigibilidade de licitação nº 015/2022 – Processo nº 2022/1020301
orçamento: 10.302.1507.8880.339039 fonte: 0103/0269
contratado: lifE tEcHNoloGiES BraSil coMErcio E iNdUStria dE 
ProdUtoS Para BiotEcNoloGia ltda, com sede na av. rua Breno fer-
raz do amaral, nº 390, vila firmino Pinto, São Paulo/SP, cEP: 04.124-120, 
tel: 0800-7725433, e-mail: elizangela.cardoso@thermofisher.com, adriani.
carlos2@thermofisher.com, inscrita no CNPJ sob o nº 63.067.904/0002-35.
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 871573

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico N°173/2022 – HoL

srP Nº108/2022
objeto: aquisição dE MatErial Para a rEaliZaÇÃo dE NEUrocirUrGia 
para o funcionamento de craniótomo Macom Phanter
data: 18/11/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 01 de novembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 871083

oUtras MatÉrias

Portaria Nº 852/2022 – 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 24/10/2022 a 07/11/2022, 
da servidora livia Maria BraSil fErrEira raMalHo, Médico matrícula 
nº 6402997/2, coordenador da agencia transfusional.
coNSidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/1355571 de 
21/10/2022.
r E S o l v E:
dESiGNar as servidoras mencionadas abaixo, pertencentes ao Quadro de 
Pessoal ativo do Hol, para responderem pela coordenação da agência 
transfusional em razão da ausência do titular conforme segue:
i - fErNaNda dE NaZarE cardoSo doS SaNtoS cordEiro, Médico, 
matrícula nº 5911225/1, para responder pelas condutas clínicas.
ii - lEoNicE aSSUNÇao dE carvalHo, Enfermeiro, matrícula nº 
5851270/4, para responder pelos despachos via PaE.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 31 de outubro de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 871078
Portaria Nº 848/2022 – daF/HoL.

o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1350603 de 
20/10/2022.
r E S o l v E:
REMANEJAR a partir de 01/11/2022, para fins de regularização, a servido-
ra odEtE dE carvalHo da Silva, agente administrativo, matrícula nº 
5456029/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da comissão 
intra Hospitalar de doação de Órgãos e tecidos Para transplante – ciHdott, 
para a divisão de controle e Movimentação de Pessoal (SoP), deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 31 de outubro de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 871462
Portaria Nº 854/2022 - 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 2022/1141850 de 
05/09/2022.
rESolvE:
rEvoGar a partir de 01/11/2022 os termos do Portaria Nº 086/2021-
GaB/dG/Hol de 10/02/2021, que lota na divisão de farmácia deste 
Hospital, a servidora claUdia dZiMidaS HaBEr, matrícula nº 54187974/2, 
farmaceutico pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da SESPa sem ônus 
para o Órgão de origem.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 01 de novembro de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ 
diretora Geral do Hol

Protocolo: 871320
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Portaria Nº 846/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEtora GEral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021 publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa), resolve:
art. 1º. designar JaiME Silva dElGado, Sociólogo do quadro de pessoal 
da SESPa, matrícula funcional nº 57197946/1; GiBSoN KEPlEr SarMEN-
to PErEira, tec. adm. e finanças (cienc.Econom.), do quadro de pesso-
al ativo do Hol, matrícula funcional nº 80845169/4; e MarilY BorGES 
PacHEco, farmacêutico, do quadro de pessoal ativo do Hol, matrícula 
funcional nº 57190479/3, para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
comissão de Processo administrativo disciplinar – Pad, em face dos servi-
dores Wanderson Egídio alexandre Martins, Josy daniely Santos oliveira e 
rosimeire ferreira rodrigues, para apuração das faltas e atrasos constan-
tes dos relatórios de absenteísmo anexados ao Processo nº 2022/373155 
de 29/03/2022, bem como os atos e fatos conexos que emergirem no 
decorrer dos trabalhos.
art. 2º. Estabelecer o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos da 
referida comissão.
Art. 3º. Os servidores nomeados através desta portaria ficam cientes que 
em caso de não conclusão dos trabalhos no prazo legal, injustificadamente, 
estarão sujeitos as penalidades elencadas no art. 183 do rJU/Pa.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Em, 28 de outubro de 2022.
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 871185
Portaria Nº 853/2022 – 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 art. 1º do dEcrEto 795 de 29 de maio de 2020, pu-
blicado nº doE nº 34. 240 de 01/06/2020 que estabelece normas sobre 
cessão de servidores de órgãos e entidades da ad_ministração Pública Es-
tadual direta, autárquica e fundacional considerando o que o art. 3º, § 3º, 
que dispõe sobre a cessão de servidor no âmbito do distrito federal e dos 
Municípios, a cessão observará o prazo de até 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogada no interesse dos órgãos e entidades cedentes e cessionários, 
sem prejuízo da necessidade de anuência do servidor cedido, podendo ser 
prorrogada no interesse dos órgãos e entidade cedentes e cessionários, 
mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado. 
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1368706 de 
25/10/2022. 
ProrroGar, a contar de 01/09/2022, a cessão da servidora lUcia-
Na lEitE MESQUita triNdadE riBEiro, fonoaudiólogo, matrícula 
5915733/1para o tribunal regional federal da 1° região, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol, com ônus para órgão cessionário nos 
termos do decreto 795 de 29 de maio de 2020. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
Hospital ophir loyola. 
Em, 01 de novembro de 2022. 
ivEtE GadElHa vaZ 
diretora Geral do Hol

Protocolo: 871323

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1005/2022 – GaPe/GP/FscMP
o PrESidENtE da fUNdaÇÃo SaNta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/1382254;
r E S o l v E:
coNcEdEr, licença Prêmio para o(a) servidor(a) lEUcY PaZ da Silva, 
id. funcional nº 5152291/2, ocupante do cargo de Médico com especiali-
dade, iotado(a) no(a) Núcleo de controle de infecção Hospitalar - Nciv, 
no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 (30 dias), referente ao triênio 
01/01/2012 a 31/12/2014.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 29 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 871043

errata
.

errata de Portaria
Portaria coLetiVa Nº 972/2022 - GaPe/GP/FscMP, de 

22/10/2022, PUBLicada No doe Nº 35.168 de 28/10/2022.
referente ao período de licença Prêmio da servidora alESSaNdra aZEvE-
do da Silva, id. funcional nº 57192967/1, técnico de radiologia.
oNde se LÊ: 01/12/2022 a 30/12/2022
Leia-se: 06/12/2022 a 04/01/2023
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 31 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 871065
errata de Portaria

Portaria coLetiVa Nº 972/2022 - GaPe/GP/FscMP, de 
22/10/2022, PUBLicada No doe Nº 35.168 de 28/10/2022.

referente ao período de licença Prêmio da servidora coNStaNtiNa aU-
GUSta MiraNda NaSciMENto, id. funcional nº 5174899/1, assistente 
técnico.
oNde se LÊ: 31/12/2022 a 28/01/2023
Leia-se: 31/12/2022 a 28/02/2023
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 31 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 871067
errata de Portaria

Portaria coLetiVa Nº 881/2022 - caPe/GP/FscMP, de 
13/09/2022, PUBLicada No doe Nº 35.164 de 26/10/2022.

referente ao triênio da servidora BENEdita carMEN QUarESMa cardo-
So, id. funcional nº 57201361/1, técnico de Enfermagem.
oNde se LÊ: 03/07/2011 a 02/07/2014
Leia-se: 03/07/2014 a 02/07/2017
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 27 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 871041

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 2
coNtrato Nº 197/2021

reF. iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 013/2021/FscMP - 
Pae Nº 2022/1243284

data de assinatura: 27/10/2022
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o reajuste contra-
tual com percentual de 3% sobre o valor atual, com fulcro no artigo 40, 
inciso Xi e artigo 55, inciso iii, ambos da lei federal n.º 8.666/93, con-
forme solicitação da coordenação de tecnologia da informação (GtiN) no 
PaE supramencionado, e cujo objeto trata-se da contratação de solução 
unificada para assinatura digital do prontuário eletrônico desta Fundação, 
com indexação dos prontuários digitalizados, disponibilizando a visualiza-
ção das imagens integradas com o Sistema SOULMV, utilizando certificado 
digital em conformidade com a resolução 1.821/cfM, manual da SBiS e 
lei 13.787/2018.
orçamento: funcional Programática: 10.126.1508.8238; fontes de recur-
so: 0101, 0103, 01500000001 e 01500100203 e seus respectivos supera-
vits; Elemento de despesa: 339040.
contratada: GrEEN PaPEr frEE SolUcÕES SEM PaPEl ltda, cNPJ (Mf) 
sob o nº 05.620.302/0001-86
Endereço: rua lavradio, 34, Petrópolis, Proto alegre/rS, cEP: 90.690-370, 
telefone (51) 3014-1625
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 871585

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 01/11/2022
oBJEto: inclusão das fontes de recurso 0149009936, 0349008569, 
0349008725, 0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 
0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009606, 0349009607, 
0349009750 e seus respectivos superavits.
PaE Nº 2022/1391136 - Proc. original: 2021/1077319
coNtrato nº077/2022 - PE SrP 084/2021
coNtratada: UNit iNdÚStria, coMÉrcio, iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo ltda,
cNPJ/Mf sob o n.º 66.969.262/0001-77
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 871217
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aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 01/11/2022
oBJEto: o presente termo de apostilamento é referente a inclusão das 
fontes de recurso 0149009936, 0349008569, 0349008725, 0349008751, 
0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 
0349009535, 0349009606, 0349009607, 0349009750 e seus respectivos 
superavits
PaE Nº 2022/1121284 - Proc. original: 2022/238551
coNtrato nº253/2022 - PE SrP 029/2022
coNtratada: PEtiNEli diStriBUidora dE MatErial MÉdico HoSPi-
talar ltda,
cNPJ/Mf sob o n.º 74.913.278/0001-96
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 871224
aPostiLaMeNto

Número: 1
data de assinatura: 01/11/2022
oBJEto: o presente termo de apostilamento é referente a inclusão das 
fontes de recurso 0149009936, 0349008569, 0349008725, 0349008751, 
0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 0349009475, 
0349009535, 0349009606, 0349009607, 0349009750 e seus respectivos 
superavits.
PaE Nº 2022/1120607 - Proc. original: 2022/238551
coNtrato nº252/2022 - PE SrP 029/2022
coNtratada: f.cardoSo E cia ltda, cNPJ/Mf sob o n.º04.949.905/0001-63,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 871221

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 093/2022-HeMoPa
Processo eLetroNico Nº 2022/1213552

 a fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação, EM GraU dE rEPEtiÇÃo, na Mo-
dalidade PrEGÃo ElEtrÔNico pelo critério de julgamento MENor PrEÇo 
Por itEM, modo de disputa aBErto.
oBJEto: aquisição de MicrocUvEta em plástico inquebrável, descartá-
vel, para coleta de volume preciso de sangue, para dosagem automática 
de hemoglobina com cESSÃo de equipamentos em regime de coModato, 
sem ônus para fundação Hemopa, para serem utilizados na Sede e Hemor-
rede da fundação, pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 18/11/2022
Hora da aBErtUra: 09 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho:  10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: : 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 871144
PreGÃo eLetrôNico Nº 092/2022-HeMoPa

Processo eLetroNico Nº 2022/436118
a fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação, EM GraU dE rEPEtiÇÃo, na Mo-
dalidade PrEGÃo ElEtrÔNico pelo critério de julgamento MENor PrEÇo 
Por itEM, modo de disputa aBErto.
oBJEto: assinatura para acesso à plataforma de livros digitais nas áreas 
da medicina, saúde, pedagogia, sociais aplicadas, jurídico e exatas para 
serem utilizados pelos servidores da fundação Hemopa, incluindo corpo 
docente, preceptores e tutores do Programa de Residência Multiprofissional 
em Hematologia e Hemoterapia, bem como residentes.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 21/11/2022
Hora da aBErtUra: 09 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho:  10128150789240000, 10122129783380000 e 
10302150782930000
fonte de recurso: : 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 871166

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 082/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela Portaria º Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público que o Processo 2022/1213552 - Pregão Ele-
trônico 082/2022 - aquisição de MicrocUvEta em plástico inquebrável, 
descartável, para coleta de volume preciso de sangue, para dosagem au-
tomática de hemoglobina com cESSÃo de equipamentos em regime de 
coModato, sem ônus para fundação Hemopa, para serem utilizados na 
Sede e Hemorrede da fundação, pelo período de 12 (doze) meses, restou 
dESErto por não acudirem interessados no certame.
os autos do Processo administrativo Eletrônico Nº 2022/1213552 estão à 
disposição dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 03 de novembro de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 871141

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 1197/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNtoNio fErNaNdES coStEira NEto administrador/tES 541955481
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1400195  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 871248
Nº da Portaria: 1196/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNtoNio fErNaNdES coStEira NEto administrador/tES 541955481
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1400147  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 871245
Nº da Portaria: 1195/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSto da rocHa MoraES  tESoUrEiro/ tES  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339036 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1400070 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 871241
Nº da Portaria: 1193/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSto da rocHa MoraES  tESoUrEiro/ tES  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1399929 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 871235
Nº da Portaria: 1194/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSto da rocHa MoraES  tESoUrEiro/ tES  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1400014 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 871237
Nº da Portaria: 1198/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
MarcElo vitor MoUra araNHa Gerente/GEMaN 57225121
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 100,00
10122129783380000  269  339039 900,00
observação: Nº do Processo: 2022/136996 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 871256
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diÁria

Portaria Nº 1165 de 26 de oUtUBro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1340371/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdia-
toS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNidEUa/Pa no dia 
22/10/2022.
  liliaN lUcia frEirE BoUtH, cPf: 689812602-49, assist. Sociasl/GEcad, 
Mat.: 541956201, 0,5 diaria, e ioNa liMa da cUNHa, cPf: 332238822-
00, aux. admin./GEcad, Mat.: 571961631, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  26 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871131
Portaria Nº 1166 de 26 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1311519/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir tÉcNicoS E EQUiPaMENtoS Para aPoio da caM-
PaNHa EXtErNa No MUNiciPio dE ParaGoMiNaS/PaPa no período de 
21 a 23/10/2022.
WaltEr cUNHa Barata JUNior, cPf: 247739482-72, Motorista/GEtra, 
Mat.: 571752811, 2,5 diarisas e JoaQUiM araUJo HENriQUES , cPf: 
108388802-15, Motorista/GEtra, Mat.: 55946261, 2,5 diarias .
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  26 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871133
Portaria Nº 1164 de 25 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1340216/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar do SEMiNário “a HEMotEraPia do fUtUro E SEUS 
dESafioS”  EM BElÉM/Pa no periodo de 08 a 11/11/2022
  JoSE MiltoN do NaSciMENto NEto, cPf: 006908432-75, Gerente/
HENal, Mat.: 59534361, 4,5 diarias.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871119
Portaria Nº 1155 de 25 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1307245/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar do SEMiNário “a HEMotEraPia do fUtUro E SEUS 
dESafioS”  EM BElÉM/Pa no periodo de 08 a 11/11/2022.
  aNtÔNio GEraldo Silva doS SaNtoS JUNior  , cPf: 913849582-15, 
Biomédico./HENal, Mat.: 5895852, 4,5 diarias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871084
Portaria Nº 1156 de 25 de oUtUBroL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1183991/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar do SEMiNário “a HEMotEraPia do fUtUro E SEUS 
dESafioS”  EM BElÉM/Pa no periodo de 07 a 12/11/2022.
  rita dE caSSia liMa favacHo cPf: 431372962-34, Enferm./cHr-SaN, 
Mat.: 5828651, 5,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  outubrol de  2022  .
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871086
Portaria Nº 1157 de 25 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1184271/2022.
  rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o 
objetivo de :
ParticiPar do SEMiNário “a HEMotEraPia do fUtUro E SEUS dESa-
fioS”  EM BElÉM/Pa no periodo de 07 a 12/11/2022.
SElMa SoriaNo, cPf: 145816472-15, Médica/cHr-SaNt. Mat.: 
59630691, 5,5 diarias.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871089

Portaria Nº 1162 de 25 de oUtUBro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1335875/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar do SEMiNário “a HEMotEraPia do fUtUro E SEUS 
dESafioS”  EM BElÉM/Pa no periodo de 07 a 12/11/2022.
  MicHElE daS NEvES PiNto, cPf: 630810082-04, Biomedica/HENrE, 
Mat.: 5897519, 5,5 diarias.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871112
Portaria Nº 1158 de 25 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1303408/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar dE iNvENtário dE BENS MoviES E dE coNSU-
Mo, trEiNaMENto SiSPat WEB, SiSMat No HEMocENtro rEGioNal 
dE SaNtarÉM/Pa E viSita aS aG. traNSfUSioNaiS doS HoSPitaiS 
do MUNiciPio No PEriodo dE 03 a 12/11/2022
PEdro PaUlo viNaGrE, cPf: 402556462-91, ag. admin./GEraP, Mat.: 
56308191, 9,5 diarias e JoSÉ aUGUSto doS SaNtoS MoraES, cPf: 
302569502-10, ag. admin./GEraP, Mat.: 59372112, 9,5 diarias.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 25 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra

Protocolo: 871095
Portaria Nº 1159 de 25 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1314176/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar do SEMiNário “a HEMotEraPia do fUtUro E SEUS 
dESafioS”  EM BElÉM/Pa no periodo de 08 a 11/11/2022.
.  alaNa da Silva crUZ, cPf: 019390442-00, Gerente/HENaB , Mat. 
5954274, 3,5 diarias
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871099
Portaria Nº 1161 de 25 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1318710/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar do SEMiNário “a HEMotEraPia do fUtUro E SEUS 
dESafioS”  EM BElÉM/Pa no periodo de 07 a 09/11/2022.
.  roBErto BorGES JUNior, cPf: 073621316-31, Gerente/HENtU, Mat.: 
7565315, 2,5 diarias
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871104
Portaria Nº 1140 de 18 de oUtUBro de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1313881/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar da aUditoria iNtErNa No HEMocENtro rEGioNal 
dE caStaNHal/Pa noS diaS  11 e 13/010/2022.
rEGiaNE SiQUEira vilHENa, cPf: 632285212-49, Biomédica/GEHEc, 
Mat.: 572079571, 0,5 diaria, 11/10, lUcialBa MariaS Silva doS SaN-
toS, cPf: 460651992-49, Enfermeira/GE´Pro, Mat.: 5898348, 1,0 diaria, 
11 e 13/10 e SilvaNia SaNtoS ataidE dE aSSUNÇÃo, cPf: Sociologa/
NQ, Mat.: 5350972, 1,0 diaria, 11 e 13/10..
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  18 de  outubro de 2022  .
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871038
Portaria Nº 1153 de 21 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1355394/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  de 
ParticiPar do coNGrESSo BraSilEiro dE HEMatoloGia E HEMotEraPia 
E tEraPia cElUlar 2022 EM SÃo PaUlo/SP no periodo de 25 a 29/10/2022.
  roSilENE ilMa riBEiro dE frEitaS , cPf:394879702-15, Enfermeira./
coaMB, Mat.: 5152240, 4,5 diarias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871063
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Portaria Nº 1154 de 21 de oUtUBro de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1305839/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caN-
diatoS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia  22/10/2022.
  roSaNGEla carvalHo SaNtoS, cPf: 148970082-04, Servente/coloG, 
Mat.: 56133291, 0,5 diaria..
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  21 de  outubro de 2022  .
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871064
Portaria Nº 1142 de 19 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1307591/2022.
rESolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar do ii coNGrESSo BraSilEiro dE ciÊNciaS far-
MacEUticaS No MUNiciPio dE foZ do iGUaÇU/Pr no periodo de 09 a 
13/11/2022.
  SEBaStiÃo QUarESMa GoMES,cPf: 394879702-15, farmac. Bioq./HE-
NaB, Mat.: 541898963, 4,5 diarias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  outubro  de  2022.
  PaUlo aNdrE caStElo BraNco BEZErra
  PrESidENtE

Protocolo: 871049

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 572 de 28 de oUtUBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolvE:
designar a Servidora daniela Smith Brito – matrícula 54195001/1, para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 298/2022 – PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
ltda;
• CONTRATO Nº 299/2022 – ALFAMED COMERCIAL EIRELI;
• CONTRATO Nº 301/2022 – LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
HoSPitalarES EirEli.
oBJEto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MEdicaMENtoS dE USo GEral 
Para atENdEr a NEcESSidadE dE 120 (cENto E viNtE) MESES NaS 
clÍNicaS, UNidadES dE tEraPia iNtENSiva, aMBUlatÓrio, cENtro 
cirÚGico E oBStÉtrico da fUNdaÇÃo PÚBlica EStradUal HoSPital 
dE clÍNicaS GaSPar viaNNa (fHcGv).
viGÊNcia: início em 28/10/2022 e término em 27/02/2023.
ProcESSo Nº 2022/1224964
ModalidadE dE licitaÇÃo: dispensa de licitação Nº 110/2022.
  dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
 diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 871126

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 301/2022
valor r$ 12.753,00 (doZE Mil E SEtEcENtoS E ciNQUENta E trES rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de medicamentos de uso geral, para aten-
der as necessidades no período de 120 dias, nas clinicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPHcGv).
data de assinatura: 28/10/2022
vigência. início em 28/10/2022 e término em 27/02/2023.
dispensa Nº 110/2022
orçamento 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0149; 0103; 0269
origem do recurso: Estadual

contratado:
Nome: liZ coMErcio atacadiSta dE ProdUtoS HoSPitalarES EirEli
Endereço: av. MaraJoara, 06 tÉrrEo -diaMaNtiNo
SaNtarÉM – Pará – cEP 68.020-510
telefone: (93) 98111-5354
E-Mail: lizcomerciostm@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 871117
coNtrato Nº 299/2022

valor r$18.290,00 (dEZoito Mil E dUZENtoS E NovENta rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de medicamentos de uso geral, para aten-
der as necessidades no período de 120 dias, nas clinicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPHcGv).
data de assinatura: 28/10/2022
vigência. início em 28/10/2022 e término em 27/02/2023.
dispensa Nº 110/2022
orçamento 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0149; 0103; 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: alfaMEd coMErcial EirEli
Endereço: av. MarQUES dE HErval, N° 2106 – PEdrEira
BElÉM – Pará – cEP 66.087-320
telefone: (93) 98111-5354
E-Mail: patriciarosales@ig.com.br alfamedcomercial.vendas@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 871118
coNtrato Nº 298/2022

valor r$ 88.510,00 (oitENta E oito Mil E QUiNHENtoS E dEZ rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de medicamentos de uso geral, para aten-
der as necessidades no período de 120 dias, nas clinicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPHcGv).
data de assinatura: 28/10/2022
vigência. início em 28/10/2022 e término em 27/02/2023.
dispensa Nº 110/2022
orçamento 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0149; 0103; 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ParaMEd diStriBUidoradE MEdicaMENtoS ltda
Endereço: PaSSaGEM coMENdador PiNHo – SacraMENta
BElÉM – Pará – cEP 66.083-200
telefone: (91) 3254-6701
E-Mail: paramed1@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 871383

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 138/FHcGV/2022
oBJEto: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Produtos para 
Saúde-PPS Especializados, utilizados nos procedimentos de Hemodinâmica 
em pacientes do SUS, por um período de 12 (doze) meses, na fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv).
EMPrESa(S) vENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

dispositivo de selamento de punção 
hemostática 6f, que utiliza um tampão de 
colágeno sobre o local da arteriotomia com 
o auxílio de uma âncora intra- luminal, tipo 

angio- seal.

50 r$ 98.650,00
ESc rEGo coMErcio dE 
MatEriaiS HoSPitala-

rES - EirEli

2. 

dispositivo percutâneo de oclusão arterial 
mecânico ativo 6f que utiliza um tampão de 
ácido poliglicólico bioabsorvível, localizado 

em posição extravascular, tipo Exoseal.

50 r$ 98.608,00
ESc rEGo coMErcio dE 

MatEriaiS HoSPitalarES 
- EirEli

3. 

dispositivo de selamento de punção 
hemostática 8f, que utiliza um tampão de 
colágeno sobre o local da arteriotomia com 
o auxílio de uma âncora intra- luminal, tipo 

angio- seal.

10 itEM dESErto

4. Sistema de oclusão vascular por sutura 
para bainha 6f, tipo perclose proglide 40 itEM dESErto

total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 138/fHcGv/2022:
r$ 197.258,00 (cento e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais)
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 871571
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HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico srP Nº 134/FHcGV/2022
oBJEto: aquisição eventual de cateter Balão para valvuloplastia e Stents 
Periféricos, utilizados nos procedimentos de cateterismo congênito, para 
atender a necessidade no Serviço de Hemodinâmica da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv), pelo período de 
12 (doze) meses.
EMPrESa(S) vENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

1. cateter Balão para valvuloplastia Pulmonar de 6 a 
30mm de diâmetro 50 itEM caNcElado

2. Stent periférico “alone” não recoberto, de compri-
mento 28mm ou 29mm, expansível por balão 15 r$ 17.793,33 BioSaUdE ProdUtoS 

HoSPitalarES ltda

3. Stent periférico “alone” não recoberto, de compri-
mento 38mm ou 39mm, expansível por balão 15 itEM caNcElado

total do PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 134/fHcGv/2022:
r$ 266.899,95 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e 
nove reais e noventa e cinco centavos).
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 871442
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 145/FHcGV/2022
oBJEto: a presente licitação tem por objeto a aquisição de Soluções Pa-
renterais de Pequeno e Grande volume para atender a necessidade nas 
clínicas, Unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e 
obstétrico da fPEHcGv, por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESa(S) vENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. Bicarbonato de Sódio 10%. 5.000 itEM dESErto

2. cloreto de Sódio 0,9%. 25.000 r$ 175.000,00 frESENiUS KaBi BraSil 
ltda.

3. Gluconato de cálcio 10%. 16.000 r$ 37.600,00
loBato coMErcio dE 
ProdUtoS HoSPitala-

rES ltda

4. Manitol + Sorbitol, Solução composta. 7.000 r$ 154.000,00 frESENiUS KaBi BraSil 
ltda.

5. Sulfato de Magnésio 50%. 5.000 r$ 41.000,00
loBato coMErcio dE 
ProdUtoS HoSPitala-

rES ltda

total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 145/fHcGv/2022:
r$ 407.600,00 (Quatrocentos e sete mil e seiscentos reais)
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 871542

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo do iLMo. diretor PresideNte da FUNdaÇÃo PÚBLica 
estadUaL HosPitaL de cLÍNicas GasPar ViaNNa, NoS aUtoS 
da SiNdicÂNcia iNvEStiGativa Nº 2022/988731, iNStaUrado PEla 
Portaria Nº 462, dE 04/08/2022, publicada no doE/Pa nº 35.086, dE 
23/08/2022, cUJo oBJEto É a aPUraÇÃo da iNfraÇÃo diSPliNar dE 
falta dE UrBaNidadE coMEtida PEla SErvidora de iniciais l.B.v.
vistos, relatados, etc...
Após análise do relatório final apresentado pela Comissão Sindicante e da 
análise jurídica proferida pela aSJUr/fPEHcGv, esta autoridade
rESolvE:
1- acatar a proposição da comissão de Sindicância, quanto à aplicação da 
penalidade de rEPrEENSÃo a servidora pública iniciais l. B. v., haja vista 
que restou devidamente caracterizada a infração disciplinar de falta dE 
UrBaNidadE, capitulada no art. 177, ii, da lei Estadual nº 5810/94 – rJU.
2- determinar que os presentes autos, contendo 196 (cento e noventa 
e seis) laudas, seja remetido ao SEPES, para publicação desta decisão e 
ciência a interessada.
3 - após as providências supra. arquivem-se os presentes autos.
dê – se ciência, registre-se, publique-se e cumpra – se.
Belém(Pa), 01 de novembro de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente/fPEHcGv

Protocolo: 871479

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 058 /01.11.2022 – deterMiNar
NoME: aMBroZia corrEa
MatrÍcUla: 108510/1
carGo: aGENtE dE Portaria
lotaÇÃo: HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS
triÊNio: 02/07/2013 a 01/07/2016
PErÍodo coNcEdido: 02/01/2023 a 31/01/2023 (30 dias).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Portaria N° 059 /01.11.2022 – coNceder
NoME: aMBroZia corrEa
MatrÍcUla: 108510/1
carGo: aGENtE dE Portaria
lotaÇÃo: HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS
triÊNio: 02/07/2016 a 01/07/2019
PErÍodo coNcEdido: 01/02/2023 a 01/04/2023 (60 dias).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Portaria N° 060 /01.11.2022 – coNceder
NoME: aMBroZia corrEa
MatrÍcUla: 108510/1
carGo: aGENtE dE Portaria
lotaÇÃo: HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS
triÊNio: 02/07/2019 a 01/07/2022
PErÍodo coNcEdido: 03/04/2023 a 01/06/2023 (60 dias).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Portaria N° 061 /01.11.2022 – coNceder
NoME: criStiaNE SEriQUE MoNtEiro
MatrÍcUla: 57174941/1
carGo: odoNtÓloGo
lotaÇÃo: HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS
triÊNio: 19/07/2012 a 18/07/2015
PErÍodo coNcEdido: 02/01/2023 a 31/01/2023 (30 dias).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Portaria N° 062/01.11.2022 – coNceder
NoME: GENi KEllY araÚJo Silva MElo
MatrÍcUla: 54190778/2
carGo: ENfErMEiro
lotaÇÃo: HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS
triÊNio: 16/11/2011 a 15/11/2014
PErÍodo coNcEdido: 02/01/2023 a 02/03/2023 (60 dias).
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do HoSPital rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 871088

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria iNterNa Nº 063/2022 de 31 de oUtUBro de 2022
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da Portaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 e os autos dos Processos PaE n° 2022/743753;
rESolvE:
designar o servidor MarcElo GlEdSoN da Silva rEBElo, Matrícula 
Nº 57233105-1, agente administrativo, lotado no setor de almoxarifa-
do do HrS, para exercer o cargo de fiscal do contrato administrativo nº 
023/2022/HrS, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quan-
do comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos neces-
sários e previstos em lei, por um período de 12 (doze) meses a contar de 
25/10/2022 a 25/10/2023
coNtratada: SMl – SiStEMaS MUlti liMPEZa iNdUStria E coMErcio 
EirEl– cNPJ/Mf sob o nº 18.549.387/0001-03
objeto: aquisição de MatErial dE coNSUMo: MatErial dE HiGiENE E 
liMPEZa Para o SEtor da lavaNdEria HoSPita.
Publique-se, registre-se e cumpra-se
 Salinópolis, 31 de outubro de 2022.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirEtora do HoSPital rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa

Protocolo: 871140
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.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 4º terMo aditiVo de PraZo
N° do coNtrato: 95/2018
Proc. Nº: 2018/301796 aNEXo: 2022/1259560
JUStificativa: decorre da solicitação feita pela contratada, motivado 
pelo interesse na continuação dos serviços, devidamente acolhida e auto-
rizada pela autoridade Superior e Setor técnico, com fundamento no art. 
57, ii da lei nº 8.666/93.
iNic. dE viG.: 02/11/2022 t. viG.: 30/10/2023
PraZo: 12 (doze) meses.
valor do coNtrato: r$ 20.136.552,45 (vinte milhões, cento e trinta e 
seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; origem do 
recurso: tesouro; fonte do recurso: 0124000000.
data dE aSSiNatUra: 31/10/2022.
coNtratada: coNStrUa ENGENHaria ltda
cNPJ: 01.621.876/0001-18
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilvEira – SEcrEtário dE 
EStado dE traNSPortES.

Protocolo: 871412

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise conjunta da 
Pregoeira e Equipe e o parecer da Gerência Jurídica, referente ao Processo 
nº 2022/338051 resolve:
HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao Pregão Ele-
trônico nº 007/2022- cPH, que tem como objeto à contratação de empresa 
para a prestação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de 
Projeto Executivo civil e Naval para a reforma e adequação do centro de 
atendimento ao turista de alter do chão, no Município de Santarém, o 
qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, 
autorizando a contratação e emissão de Nota de Empenho em favor da 
seguinte empresa: ocEaNortE coNStrUÇÕES ltda, inscrita no cNPJ/
Mf-27.135.996/0001-07, com sede na rua Municipalidade, Ed. Mirai of-
fice, nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, CEP:66.050-350, município de 
Belém, estado do Pará, foi à vencedora do único item do certame, pelo 
valor global de pelo valor global de r$190.900,00 (cento e noventa mil e 
novecentos reais).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NEto
diretor Presidente cPH

Protocolo: 871128

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
a Pregoeira da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - cPH, 
instituída pela Portaria Nº 191/2022-GP de 30/09/2022, torna público o 
resultado do julgamento do PrEGÃo ElEtrÔNico nº007/2022-cPH, re-
ferente à contratação de empresa para a prestação de obras e serviços 
de engenharia para a Elaboração de Projeto Executivo civil e Naval para 
a reforma e adequação do centro de atendimento ao turista de alter do 
chão, no Município de Santarém, o qual visa atender a companhia de Por-
tos e Hidrovias do Estado do Pará, derivado do processo nº 2022/338051, 
decide adJUdicar o seguinte resultado: a empresa ocEaNortE coNS-
trUÇÕES ltda, inscrita no cNPJ/Mf-27.135.996/0001-07, com sede na 
Rua Municipalidade, Ed. Mirai Office, nº 985, Sala 1518, bairro Umarizal, 
cEP:66.050-350, município de Belém, estado do Pará, foi à vencedora do 

único item do certame, pelo valor global de r$190.900,00 (cento e noven-
ta mil e novecentos reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa 
para a contratação. Para todos os efeitos legais.
Belém/Pa, 31 de outubro de 2022.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira da cPH
Matrícula nº2052598

Protocolo: 871129

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 204/2022-GP, de 01  de NoVeMBro de 2022.
o dirEtor PrESidENtE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l v E:
i- conceder em nome do servidor alEliZia doS SaNtoS MiraNda, Ma-
trícula: 5945622, cPf: 725.204.182.49 e ocupante do cargo de cHEfE 
da SEcrEtaria GEral, Suprimento de fundos no valor de r$ 200,00 
(dUZENtoS rEaiS), em virtude da necessidade de efetuar despesas de 
pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.122.1297.8338 - 339030 – 0101- r$ 200,00 – Material de consumo.
iii- Prazo para aplicação: trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iv- Para prestação de contas: Quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 01 de novembro de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NEto
diretor Presidente

Protocolo: 871476

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 958/2022 arcoN-Pa
BeLÉM, 01 de NoVeMBro de 2022.
com base no art. 27, i, da lei Estadual 8972/2020, o diretor Geral da 
arcoN-Pa reconhece o iMPEdiMENto comunicado pelo servidor ociMar 
corrÊa dE SoUZa – Gerente do Grupo técnico Hidroviário para atuar em 
processos relacionados à empresa MalU SoUZa olivEira NavEGaÇÃo, 
e designa para substitui-lo o servidor raiMUNdo cElSo rodriGUES da 
frUZ e assim o mesmo exercer as competências tipicamente desempe-
nhadas pelo gerente do GtH em processos administrativos referentes à 
empresa MalU SoUZa olivEira NavEGaÇÃo. o substituto deverá men-
cionar a referida portaria em suas comunicações com a empresa MalU 
SoUZa olivEira NavEGaÇÃo, de modo a fundamentar sua competência 
perante o administrado.
os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo

Protocolo: 871069
Portaria Nº 967/2022 arcoN-Pa  
BeLÉM, 01 de NoVeMBro de 2022.
considerando o decreto Estadual nº 2.695 de 18/10/2022 que autorizou 
a utilização, de forma gratuita, do transporte coletivo intermunicipal ro-
doviário e fluvial de passageiros, pelo cidadão que precisou se deslocar 
exclusivamente entre os municípios do Estado do Pará para ir ao seu do-
micílio eleitoral ou a dele retornar;considerando a instrução Normativa 
N° 01/2022 de 20/10/2022 que dispõe sobre o procedimento para cum-
primento do decreto Estadual nº 2.695 de 18/10/2022por parte de usu-
ários e operadores de linhas rodoviárias e hidroviárias para obtenção de 
transporte intermunicipal gratuito durante o período eleitoral e dá outras 
providências.
Resolve: criar comissão para validação das planilhas e notas fiscais apre-
sentadas pelos operadores afim de encaminhamento à SEASTER, a referida 
comissão será composta pelos seguintes servidores:
aNtoNio PaUlo MoNtEiro dE SoUZa
carloS alEXaNdrE aBati
JoSE do Socorro MoraiS da crUZ
raiMUNdo cElSo rodriGUES da crUZ
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ fi-
lHo, diretor Geral da arcoN/Pa.

Protocolo: 871211
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Portaria Nº 619/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, LUCAS AMO-
riM, aGENtE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a SoUrE E SalvatErra /Pa, no período de 26 à 
28/07/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidro-
viário intermunicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUM-
Pra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 630/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz Concei-
ção lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu frazão Neto, 
Supervisor ii, mat 5953703/1 e Guy de Silveira correa, controlador, mat 
5952275/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Sa-
linas, Pirabas e Santa Maria/Pa no período 28 à 31/07/2022, com o objeti-
vo de fiscalização.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 631/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Arleandro Firmino 
Simplício, controlador, mat 5952245/1, Joelson ramos de Queiroz, contro-
lador, mat 5889829/2, raimundo raiol lopes, mat 3167682/1 e andré luiz 
albuquerque silva, controlador, mat 5952247/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem à Bragança, Salinas, capanema /Pa, no 
período de 28 à 31/07/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 632/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, ADOLFO MAIA DA 
coSta JÚNior, coNtrolador, mat 5852129/3, JoNatHaN fErNaNdES 
da Silva, coNtrolador, mat 57221329/2 e aNdrÉ lUiZ SoarES PE-
rEira, coNtrolador, mat 5952251/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a SoUrE E SalvatErra/Pa no período de 28 a 
31/07/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviários. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 633/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, VALDINEY FERREIRA 
GoMES, coNtrolador, mat 571921181/3, BrUNo lEoNardo SoUZa 
Silva, SUPErviSor ii, mat 5946514/1, EliaNE rocHa dE la oSa caBE-
Za, tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos alexandre silva e Sousa, 
auxiliar, mat 5893336/3 e reginaldo Guimarães de Brito, assessor, mat 
5946646/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
Bragança/PA, no período de 28 à 31/07/2022, com o objetivo de fiscalizar 
e fazer levantamento de dados operacionais junto com os fiscais. REGIS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 634/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, FRANCISCO DE PAULA 
fErrEira NUNES, coNtrolador, mat 5953830/1, JEaN lUcaS MoNtEi-
ro BatiSta, controlador, mat 5893842/3 e riNaldo NUNES dE PiNHo, 
aGENtE fiScal, mat 3277879 de acordo com as bases vigentes, por moti-
vo de viagem à SoUrE E SalvatErra/Pa, no período de 28 à 31/07/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 635/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Benedito Gomes 
de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de Miranda Mou-
ra, agente fiscal, mat 327258/01, artHUr rUBENS raBElo MartiNS, 
agente fiscal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, 
mat 3272486013, PaUlo liMa SaNtoS, fiScal, mat 2029561 e HEltoN 
fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, Bragança/Pa, no 
período 28 à 31/07/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 636/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Gisela dos Santos 
carmo, auxiliar de regul, mat 59354851-2, Marluce rodrigues, auxiliar 
de regul, mat 593133/2, raimundo Nonato Pantoja da Silva, agente fis-
cal, mat 2044293-001 e Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 
5943617/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Benevides/Pa, no período 29 a 31/07/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. REGIS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Portaria Nº 637/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEIRA 
dE SoUZa, coNtrolador, mat 5911960/3 e roBErto riBEiro MES-
coUto, aGENtE fiScal,mat 54182030/1 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem a BUJarU/Pa, no período de 30 à 31/07/2022, 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermu-
nicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 638/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 27 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Jean Luiz Brandão 
Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Sandielle luiz Silva da cruz, 
Controladora, mat 5909099/2 e José Castro Fontes, Agente fiscal, mat 
3272597/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
Inhangapi/PA, no período de 29 à 31/07/2022, com o objetivo de fiscali-
zação nos transportes rodoviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 639/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 28 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Brenda Brito Pereira 
de Souza, aux. regulação, mat 5905775/2 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, no período de 
28 à 31/07/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ fi-
lHo.
Portaria Nº 640/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 28 de julho de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Sheyziane Nobre 
Portilho, auxiliar em regulação Serv. Publ, mat 57192352/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá e Paragominas/Pa, 
no período de 28 à 31/07/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 641/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
cEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Brenda Brito Pe-
reira de Souza, aux. regulação, mat 5905775/2, ana do Socorro Pinheiro 
Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020 e carolina Silva de Souza, 
Secretária ii, mat 5947304/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no período de 03 à 07/08/2022, 
com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 643/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Antonio Paulo Mon-
teiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 e José ribamar 
Pereira da costa, Motorista, mat 54197887 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem a capanema e Bragança/Pa, no período de 08 
à 10/08/2022, com o objetivo de verificação no setor de fiscalização de 
apoio aos terminais. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPE-
dES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 642/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, José Francisco Pache-
co quaresma Junior., Supervisor ii, mat 594609/4 e lewison levy correa 
costa, auxiliar operacional, mat 54191502 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem a castanhal e inhagapí/Pa, no período de 03 
à 05/08/2022, com os objetivos de verificação no setor de fiscalização de 
apoio aos terminais. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPE-
dES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 644/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Maria do Socor-
ro Neves Prado, Supervisora i, mat 3195686/1, caroline Nazaré da Silva 
carvalho, asistente administrativa, mat 54195912/1 e clauton Nazareno 
Marques leal, auxiliar em regulação Serv. Publ, mat 8002833/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/
Pa, no período de 03 à 06/08/2022, com o objetivo de acompanhar servi-
ço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 645/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022. 
o coordenador administrativo financeiro da arcoN-Pa, no uso de suas 
atribuições RESOLVE: CONCEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao benefi-
ciário, Euripedes reis da cruz filho, diretor Geral, mat 5945659/1 de acor-
do com as bases vigentes, por motivo de viagem a Breu branco, tucuruí e 
novo repartimento /Pa, no período de 03 à 8/08/2022, com o objetivo de 
participar de reunião. aNtoNio PaUlo MoNtEiro dE SoUZa coordenador 
Administrativo financiero.
Portaria Nº 646/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Antonio Paulo Mon-
teiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 e Mário de oliveira 
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Neto, Motorista, mat 5419141/1 de acordo com as bases vigentes, por mo-
tivo de viagem a capanema e Salinas/Pa, no período de 03 à 05/08/2022, 
com o objetivo de verificação no setor de fiscalização de apoio aos Ter-
minais. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 649/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 02 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, LUCAS AMO-
riM, aGENtE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a SoUrE E SalvatErra /Pa, no período de 02 à 
05/08/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidro-
viário intermunicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUM-
Pra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 650/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Benedito Gomes 
de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1, domingos de Miranda Mou-
ra, agente fiscal, mat 327258/01, artHUr rUBENS raBElo MartiNS, 
agente fiscal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, 
mat 3272486013, PaUlo liMa SaNtoS, fiScal, mat 2029561 e HEltoN 
fraNciSco crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, Bragança/Pa, no 
período 04 à 06/08/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 652/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, VALDINEY FER-
rEira GoMES, coNtrolador, mat 571921181/3, BrUNo lEoNardo 
SoUZa Silva, SUPErviSor ii, mat 5946514/1, EliaNE rocHa dE la 
oSa caBEZa, tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos alexandre silva 
e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3, reginaldo Guimarães de Brito, assessor, 
mat 5946646/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
Bragança/PA, no período de 04 à 06/08/2022, com o objetivo de fiscalizar 
e fazer levantamento de dados operacionais junto com os fiscais. REGIS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 651/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Francisco de Paula 
ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE PiNHo, 
aGENtE fiScal, mat 3277879 e Jean lucas Monteiro Batista, controlador, 
mat 5893842/3 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
SoUrE E SalvatErra/Pa no período de 04 a 06/08/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 653/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, ADOLFO MAIA DA 
coSta JÚNior, coNtrolador, mat 5852129/3 e aNdrÉ lUiZ SoarES 
PErEira, coNtrolador, mat 5952251/1 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem a SoUrE E SalvatErra/Pa no período de 04 a 
06/08/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 654/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (dois e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz Concei-
ção lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu frazão Neto, 
Supervisor ii, mat 5953703/1 e Guy de Silveira correa, controlador, mat 
5952275/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Sali-
nas, Pirabas e Santa Maria/Pa no período 04 à 06/08/2022, com o objetivo 
de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 655/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 03 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Raimundo Raiol 
lopes, mat 3167682/1, andré luiz albuquerque Silva, controlador, mat 
5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, mat 5952245/1, Jo-
elson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a caPaNEMa, BraGaNÇa E SaliNaS/
Pa, no período 04 à 06/08/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiStrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 656/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 04 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEIRA 
dE SoUZa, coNtrolador, mat 5911960/3, JoSÉ do Socorro rocHa, 
aGENtE fiScal, mat 327455117 1 e fraNciNaldo MEirElES WaNZE-
lEr, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BUJarU/Pa, no período de 05 à 7/08/2022, com o ob-
jetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.

Portaria Nº 657/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 04 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Lucas Costa Lo-
pes, controlador, mat 5947447/1 e lUcaS aMoriM, aGENtE fiScal, mat 
3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Barcarena (São francisco) /Pa, no período de 06 à 08/08/2022, com o ob-
jetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 665/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 08 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Luzilene Souza 
Silva, tec. Em regulação i, mat 5948090/1 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a MoJÚ, acará, GoiaNÉSia do Pará /Pa 
no período de 09 à 13/08/2022, com o objetivo de verificação no setor de 
fiscalização de apoio aos Terminais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM-
Pra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 667/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 09 de agosto 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, GERSON ANTONIO 
JoSE liSBoa, aUX. oPEracioPNal, mat 54180861/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período de 12 
à 14/08/2022, com objetivo de ações de controle tarifário. rEGiStrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 668/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 08 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
cEdEr, 1 (uma) diária, ao beneficiário, VALDOMIRO SOARES LOPES, Con-
trolador, mat 5952240/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a vitoria do Xingu/Pa, no dia 09/08/2022, com o objetivo de reali-
zar fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 669/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 08 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 (uma) diária, ao beneficiário, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO, 
Supervisor i, mat 5945886/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a vitoria do Xingu/Pa, no dia 09/08/2022, com o objetivo de 
realizar fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 700/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 08 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Adriano Carvalho de 
lima, Secretario ii, mat 70096705/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a caPaNEMa/Pa, no período de 09/08/2022, com 
o objetivo de ações de entrega de carteirinhas de gratuidade intermu-
nicipal. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 667/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 09 de agosto 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, GERSON ANTONIO 
JoSE liSBoa, aUX. oPEracioPNal, mat 54180861/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período de 12 
à 14/08/2022, com objetivo de ações de controle tarifário. rEGiStrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 675/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 09 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Cândido Rodrigues 
Monteiro, Motorista, mat 5432065/3 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Paragominas/Pa, no período de 10 à 12/08/2022, com 
o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 678/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEIRA 
dE SoUZa, coNtrolador, mat 5911960/3, JoSÉ do Socorro rocHa, 
aGENtE fiScal, mat 327455117 1 e fraNciNaldo MEirElES WaNZE-
lEr, controlador, mat 5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a SaNta crUZ do arari /Pa, no período de 13/08/2022 
a 15/08/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hi-
droviário intermunicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 676/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, JOSÉ RIBAMAR DA-
MaScENo diaS, aGENtE fiScal, mat 3276368/1 e JoÃo carloS PErEi-
ra dE SoUZa, coNtrolador, mat 5948106/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SÃo doMiNGoS do caPiM./Pa, no dia 
12 á 13/08/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes hidroviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
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Portaria Nº 676/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, JOSÉ RIBAMAR DA-
MaScENo diaS, aGENtE fiScal, mat 3276368/1 e JoÃo carloS PErEi-
ra dE SoUZa, coNtrolador, mat 5948106/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SÃo doMiNGoS do caPiM./Pa, no dia 
12 á 13/08/2022, com o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos 
transportes hidroviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 679/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, LUCAS AMORIM, AGEN-
tE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Soure e Salvaterra/Pa, no período de 09 a 12/08/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 680/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Raimundo Raiol 
lopes, mat 3167682/1, andré luiz albuquerque Silva, controlador, mat 
5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, mat 5952245/1, ar-
leandro firmino Simplício, controlador, mat 5952245/1 e Joelson ramos 
de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a caPaNEMa, BraGaNÇa E SaliNaS/Pa, no período 
11 a 13/08/2022, com o objetivo de fiscalização. rEGiStrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 681/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agotso de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, ADOLFO MAIA DA 
coSta JÚNior, coNtrolador, mat 5852129/3, JoNatHaN fErNaNdES 
da Silva, coNtrolador, mat 57221329/2 e aNdrÉ lUiZ SoarES PE-
rEira, coNtrolador, mat 952251/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a SoUrE E SalvatErra/Pa no período de 11 a 
13/08/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviários. RE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 682/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON FRANCISCO 
crUZ da cUNHa, SUPErviSor i, mat 5945902/1,BENEdito GoMES dE 
araÚJo, aGENtE fiScal, mat 2039354/1, doMiNGoS dE MiraNda MoU-
ra, aGENtE fiScal, mat 327258/01, artHUr rUBENS raBElo MartiNS, 
aGENtE fiScal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, 
mat 3272486013 e PaUlo liMa SaNtoS, fiScal, ma t2029561 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, Bragança/Pa, 
no período 11 a 13/08/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 683/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, FRANCISCO DE 
PaUla fErrEira NUNES, coNtrolador, mat 5953830/1, JEaN lUcaS 
MoNtEiro BatiSta, coNtrolador, mat 5893842/3 e riNaldo NUNES 
dE PiNHo, aGENtE fiScal, mat 3277879 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem à SoUrE E SalvatErra/Pa, no período de 11 a 
13/08/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. RE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 684/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, VALDINEY FER-
rEira GoMES, coNtrolador, mat 571921181/3, BrUNo lEoNardo 
SoUZa Silva, SUPErviSor ii, mat 5946514/1, EliaNE rocHa dE la 
oSa caBEZa, tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos alexandre silva e 
Sousa, auxiliar, mat 5893336/3 e reginaldo Guimarães de Brito, assessor, 
mat 5946646/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
Bragança/PA, no período de 11 à 13/08/2022, com o objetivo de fiscalizar 
e fazer levantamento de dados operacionais junto com os fiscais. REGIS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 685/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (dois e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz Concei-
ção lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu frazão Neto, 
Supervisor ii, mat 5953703/1 e Guy de Silveira correa, controlador, mat 
5952275/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Sali-
nas, Pirabas e Santa Maria/Pa no período 11 à 13/08/2022, com o objetivo 
de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 686/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Victor Jorge Teixeira 
dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e Evandro Borges de Quei-
roz, controlador, mat 59474118 de acordo com as bases vigentes, por 

motivo de viagem a igarapé açu/Pa, no período de 12 à 13/08/2022, com 
o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário. RE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 687/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Jean Luiz Brandão 
Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, José Castro Fontes, Agente fiscal, 
mat 3272597/1, Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Santa izabel/
PA, no período 12 à 13/08/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 688/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Vera Lucia Campos 
Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, contro-
lador, mat 5948110/1 e José francisco Santos Soares, controlador, mat 
5947523/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
colares e São caetano de odivelas/Pa, no período 12 a 13/08/2022, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 689/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, José Edinicio Gon-
çalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, José Joaquim Bechir, 
agente fiscal, mat 2026155/1 e diego da Silva Bitencourt, controlador, 
mat 5952239/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Barcarena, tailândia e Moju/Pa, no período 12 a 13/08/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 690/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2, rildo Gonçalves almada, 
agente fiscal, mat 200260146-027 e carlos Willian Santos, agente fiscal, 
mat 2035189-01 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a Acará/PA no período de 11 a 13/08/2022, com o objetivo de fiscalização 
nos transportes rodoviários. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 691/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 10 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Caroline Naza-
ré da Silva carvalho, asistente administrativa., mat 54195912/1, antonio 
Paulo Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379, ana do 
Socorro Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020 e raimundo 
celso rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no período de 10 
à 14/08/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. RE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 692/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 11 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Sandielle Luiz Silva 
da cruz, controladora, mat 5909099/2 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à BENEvidES/Pa, no período de 12 à 13/08/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 694/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Alvaro Guilherme 
Palheta amazonas, Gerente do GtS, mat 5281482/9, antonio Paulo Mon-
teiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379, camila ataíde de 
lima, Gerente do Jurídico, mat 5946055/2 e luzilene Souza Silva, tec. Em 
regulação, mat 5948090/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a MaraBá E tUcUrUÍ/Pa no período de 18 à 22/08/2022, com 
o objetivo de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EU-
riPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 696/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson Araújo de 
Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e viseu/Pa no período 
de 17 à 21/08/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes ro-
doviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 697/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, VALDINEY FER-
rEira GoMES, coNtrolador, mat 571921181/3, BrUNo lEoNardo 
SoUZa Silva, SUPErviSor ii, mat 5946514/1, EliaNE rocHa dE la 
oSa caBEZa, tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos alexandre silva 
e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3, reginaldo Guimarães de Brito, asses-
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sor, mat 5946646/1 e José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 
5632633/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
Bragança/PA, no período de 17 à 21/08/2022, com o objetivo de fiscalizar 
e fazer levantamento de dados operacionais junto com os fiscais. REGIS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 698/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz Concei-
ção lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu frazão Neto, 
Supervisor ii, mat 5953703/1, andré luiz albuquerque Silva, controlador, 
mat 5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, mat 5952245/1 
e Joelson ramos de Queiroz ,controlador, mat 5889829/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Salinas, Pirabas e Santa Maria/
Pa no período 17 à 21/08/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor 
de fiscalização em operação nos municípios de capanema e viseu. rEGiS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 699/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE 
PiNHo, aGENtE fiScal, mat 3277879, Jean lucas Monteiro Batista, con-
trolador, mat 5893842/3, adolfo Maia da coSta JÚNior, coNtrola-
dor, mat 5852129/3, JoNatHaN fErNaNdES da Silva, coNtrolador, 
mat 57221329/2 e aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, coNtrolador, mat 
952251/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a SoU-
rE E SalvatErra/Pa no período de 17 a 20/08/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 700/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 08 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Adriano Carvalho de 
lima, Secretario ii, mat 70096705/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a caPaNEMa/Pa, no período de 09/08/2022, com 
o objetivo de ações de entrega de carteirinhas de gratuidade intermu-
nicipal. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 701/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 08 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, OCIMAR CORREA DE 
SoUZa, Gerente, mat 6403072/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BarcarENa/Pa, no período de 09 á 11/08/2022, com 
o objetivo de ações de entrega de carteirinhas de gratuidade intermu-
nicipal. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 702/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 08 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, WAGNER CESAR RA-
BElo coSta, auxiliar em regulação, mat 5952271/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa/Pa, no período de 
09/08/2022, com o objetivo de transporte hidroviário. rEGiStrE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 703/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON FRANCISCO 
crUZ da cUNHa, SUPErviSor i, mat 5945902/1, BENEdito GoMES dE 
araÚJo, aGENtE fiScal, mat 2039354/1, doMiNGoS dE MiraNda MoU-
ra, aGENtE fiScal, mat 327258/01, artHUr rUBENS raBElo MartiNS, 
aGENtE fiScal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, 
mat 3272486013 e PaUlo liMa SaNtoS, fiScal, mat 2029561 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, Bragança/Pa, 
no período 17 a 21/08/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 704/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: 
CONCEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Guy de Sil-
veira correa, controlador, mat 5952275/1 e raimundo raiol lopes, mat 
3167682/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bra-
gança, Salinas, capanema /Pa no período 17 à 21/08/2022, com o objeti-
vo de fiscalização. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 705/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 16 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, LUCAS AMORIM, AGEN-
tE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Soure e Salvaterra/Pa, no período de 16 a 19/08/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 709/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 17 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Carolina Silva de 
Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 de acordo com as bases vigentes, 

por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no período de 18 à 
22/08/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGIS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 710/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 18 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, FRANCINALDO 
MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 e JoSÉ do Socor-
ro rocHa, controlador, mat 327455117 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem a SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa, no período 
de 20/08/2022 a 22/08/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos 
transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 711/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 18 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, LUCAS AMORIM, 
controlador, mat 3272486/1 e lUcaS coSta loPES, controlador, mat 
5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Barcarena/São francisco/Pa, no período de 20 a 22/08/2022, com o ob-
jetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 713/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 18 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Jean Luiz Brandão 
Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, José Castro Fontes, Agente fiscal, 
mat 3272597/1, Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 
e Sandielle luiz Silva da cruz, controladora, mat 5909099/2 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a inhagapi/Pa, no perío-
do 19 à 20/08/2022, com oobjetivo de realizar fiscalização no transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 714/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 18 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 (uma) diária, ao beneficiário, Pedro Ferreira dos Santos, Con-
trolador, mat 5952255/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a alenquer/Pa, no período de 19/08/2022, com objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. REGIS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 715/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 19 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, OCIMAR CORREA DE 
SoUZa, Gerente, mat 6403072/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a aBaEtEtUBa/Pa, no período de 20/08/2022, com o 
objetivo de ações de entrega de carteirinhas de gratuidade intermunicipal. rE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 717/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 22 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, Moisés Ferreira Pi-
nheiro, auxiliar operacional, mat 57173532/1 e valdir da Silva Malcher, 
auxiliar operacional, mat 57173556/1 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem a Mojuí dos campos/Pa no período de 23 a 
28/08/2022, com o objetivo de Para Participar das emissões e entregas de 
carteiras estudantis no Município de Mojuí dos campos - cadastramento do 
segundo semestre do ano de 2022. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUM-
Pra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 718/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Marluce Rodrigues, 
auxiliar de regul., mat 593133/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a capanema/Pa, no período 26 a 27/08/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 719/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, ao beneficiário, Islia Lima de Sousa 
amorim, Supervisor ii, mat 5917188/2 e rosimar Borges reis e Silva, téc.
em regulação-N/i, mat 5887658/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a SaNtarÉM/Pa, no período de 30/08 a 02/09/2022, 
com o objetivo de visita técnica nas unidades de abastecimento de água de 
Santarenzinho e Maracanã para emissão de relatório; visita a unidade de 
atendimento da arcoN-Pa na Estação cidadania de Santarém. rEGiStrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 720/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 23 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, LUCAS AMORIM, AGEN-
tE fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Soure e Salvaterra/Pa, no período de 23 a 26/08/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
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Portaria Nº 721/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Victor Jorge Teixeira 
dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e Evandro Borges de Quei-
roz, controlador, mat 59474118 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a igarapé açu/Pa, no período de 26 à 27/08/2022, com 
o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário. RE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 722/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, José Edinicio Gon-
çalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, rildo Gonçalves almada, 
agente fiscal, mat 200260146-027 e José Joaquim Bechir, agente fiscal, 
mat 2026155/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
BarcarENa,tailÂNdia E MoJU/Pa no período de 26 a 27/08/2022, com o 
objetivo de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 723/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário abaixo, Wildson Araújo 
de Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a tailÂNdia/Pa no período de 24 
à 27/08/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. RE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 724/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson Araújo de 
Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a SaNtarÉM, MoJU doS caMPoS/
Pa no período de 31/08 à 03/09/2022, com o objetivo de reuniões. rEGiS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 725/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022.
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Guy de Silveira Cor-
rea, controlador, mat 5952275/1 e raimundo raiol lopes, mat 3167682/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança, Sali-
nas, capanema /Pa no período 24 à 27/08/2022, com o objetivo de fisca-
lização. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 726/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON FRANCISCO 
crUZ da cUNHa, SUPErviSor i, mat 5945902/1, BENEdito GoMES dE 
araÚJo, aGENtE fiScal, mat 2039354/1, doMiNGoS dE MiraNda MoU-
ra, aGENtE fiScal, mat 327258/01, artHUr rUBENS raBElo MartiNS, 
aGENtE fiScal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, 
mat 3272486013 e PaUlo liMa SaNtoS, fiScal, mat 2029561 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, Bragança/Pa, 
no período 24 a 27/08/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 727/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, FRANCINALDO MEI-
rElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 e JoSÉ do Socorro ro-
cHa, controlador, mat 327455117 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BUJarU/Pa, no período de 26/08/2022 a 28/08/2022, 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermu-
nicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 728/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, LUCAS AMORIM, 
controlador, mat 3272486/1 e lUcaS coSta loPES, controlador, mat 
5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Barcarena/araPari/Pa, no período de 27 a 29/08/2022, com o objetivo 
de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de pas-
sageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 729/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador,mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE 
PiNHo, aGENtE fiScal, mat 3277879, Jean lucas Monteiro Batista, con-
trolador, mat 5893842/3, adolfo Maia da coSta JÚNior, coNtrola-
dor, mat 5852129/3, JoNatHaN fErNaNdES da Silva, coNtrolador. 
Mat 57221329/2 e aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, coNtrolador, mat 
952251/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a SoU-
rE E SalvatErra/Pa no período de 24 a 27/08/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Portaria Nº 730/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEIRA 
dE SoUZa, coNtrolador, mat 5911960/3, JoSÉ riBaMar daMaScENo 
diaS, aGENtE fiScal, mat 3276368/1 e JoÃo carloS PErEira dE SoU-
Za, coNtrolador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a acará /Pa, no período de 26/08/2022 a 27/08/2022, 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermu-
nicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 731/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz Concei-
ção lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu frazão Neto, 
Supervisor ii, mat 5953703/1, andré luiz albuquerque Silva, controlador, 
mat 5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, mat 5952245/1 
e Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a tailÂNdia/Pa no período 24 à 
27/08/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor de fiscalização em 
operação nos municípios de capanema e viseu. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 732/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, VALDINEY FER-
rEira GoMES, coNtrolador, mat 571921181/3, BrUNo lEoNardo 
SoUZa Silva, SUPErviSor ii, mat 5946514/1, EliaNE rocHa dE la 
oSa caBEZa, tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos alexandre silva 
e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3, reginaldo Guimarães de Brito, asses-
sor, mat 5946646/1 e José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 
5632633/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à tai-
LÂNDIA/PA, no período de 24 à 27/08/2022, com o objetivo de fiscalizar e 
fazer levantamento de dados operacionais junto com os fiscais. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 733/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Raimundo Celso 
rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a colarES/Pa, no período de 24 à 27/08/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 734/2022 arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Carolina Silva de 
Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no período de 25 à 
29/08/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGIS-
trE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 735/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, JOSÉ DO SOCORRO 
MoraiS da crUZ, Supervisor ii, Mat 5632633/2 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Santarém/Pa no período de 31/08 a 
03/09/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor de fiscalização em 
operação no município de Santarém e Mojuí dos campos. rEGiStrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 736/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 24 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, ao beneficiário, Eduardo Antonio Do-
mont costa, Gerente do Gtt, Mat 5945895/ 1 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem à Soure/Pa, no período de 25 à 28/08/2022, 
com o objetivo de apoio à fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 737/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 26 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 (uma) diária, ao beneficiário, VALDOMIRO SOARES LOPES, Con-
trolador, Mat 5952240/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa, no dia 26/08/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 739/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 29 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, LUCAS AMORIM, Con-
trolador, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a Soure e Salvaterra/Pa, no período de 30/08 a 02/09/2022, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 741/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Eduardo Antonio Do-
mont costa, Gerente do Gtt, mat 5945895/ 1 de acordo com as bases 
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vigentes, por motivo de viagem à Soure/Pa, no período de 01/09/2022 a 
04/09/2022, com o objetivo de apoio à fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 742/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Lucas da Cunha Fer-
reira, controlador, mat 5948110/1 e Jose francisco Santos Soares, con-
trolador, mat 5947523/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a colares e São caetano de odivelas /Pa no período de 02 a 
03/09/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviários. RE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 743/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE 
PiNHo, aGENtE fiScal, mat 3277879, Jean lucas Monteiro Batista, con-
trolador, mat 5893842/3, adolfo Maia da coSta JÚNior, coNtrola-
dor, mat 5852129/3, aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, coNtrolador, 
mat 952251/1 e JoNatHaN fErNaNdES da Silva, coNtrolador, mat 
57221329/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
SoUrE E SalvatErra/Pa no período de 01 à 04/09/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 744/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Victor Jorge Teixeira 
dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e Evandro Borges de Quei-
roz, controlador, mat 59474118 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a igarapé açu/Pa, no período de 02 à 03/08/2022, com 
o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário. RE-
GiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 745/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Rosendo Caetano de 
Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01, José Joaquim Bechir, agente fis-
cal, mat 2026155/1 e José Edinicio Gonçalves da cunha, mat 5960379/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena, 
tailândia e Moju/Pa, no período 02 a 03/09/2022, com o objetivo de re-
alizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ.
Portaria Nº 746/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
cEdEr, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, Jean Luiz Brandão 
Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, José Castro Fontes, Agente fiscal, 
mat 3272597/1, Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2 
e Sandielle luiz Silva da cruz, controladora, mat 5909099/2 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a acará/Pa, no período 02 à 
03/09/2022, com oobjetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 747/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON FRANCISCO 
crUZ da cUNHa, SUPErviSor i, mat 5945902/1, BENEdito GoMES dE 
araÚJo, aGENtE fiScal, mat 2039354/1, doMiNGoS dE MiraNda MoU-
ra, aGENtE fiScal, mat 327258/01, artHUr rUBENS raBElo MartiNS, 
aGENtE fiScal, mat 3278140010, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, 
mat 3272486013 e PaUlo liMa SaNtoS, fiScal, mat 2029561 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema, Bragança/Pa, 
no período 01 a 04/09/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria Nº 748/2022 – arcoN-Pa caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da ará - arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESol-
VE: CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, VALDINEY 
fErrEira GoMES, coNtrolador, mat 571921181/3, BrUNo lEoNardo 
SoUZa Silva, SUPErviSor ii, mat 5946514/1, EliaNE rocHa dE la 
oSa caBEZa, tecnico em reg ii, mat 5045363-1, Marcos alexandre silva 
e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3, reginaldo Guimarães de Brito, asses-
sor, mat 5946646/1 e José do Socorro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 
5632633/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à tai-
LÂNDIA/PA, no período de 01 à 04/09/2022, com o objetivo de fiscalizar e 
fazer levantamento de dados operacionais junto com os fiscais. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 750/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEIRA 
dE SoUZa, coNtrolador, mat 5911960/3, JoSÉ riBaMar daMaScENo 
diaS, aGENtE fiScal, mat 3276368/1 e JoÃo carloS PErEira dE SoU-
Za, coNtrolador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a SaNta crUZ do arari./Pa, no dia 02 á 03/09/2022, 
com o objetivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes hidroviário. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Portaria Nº 751/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Raimundo Celso Ro-
drigues da cruz, mat 379956/1, Guy de Silveira correa, controlador, mat 
5952275/1, raimundo raiol lopes, mat 3167682/1 e vera lucia campos 
Quintairos, Supervisor i, mat 590897/5 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Bragança, Salinas, capanema /Pa, no período de 
01 à 04/09/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 752/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, FRANCINALDO 
MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 5952241/1 e JoSÉ do Socorro 
rocHa, controlador, mat 327455117 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a colares/Pa, no período de 02 a 04/09/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria Nº 753/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
cEdEr, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, LUCAS AMORIM, 
controlador, mat 3272486/1 e lUcaS coSta loPES, controlador, mat 
5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Sâo 
domingos do capim/Pa, no período de 03 a 05/09/2022, com o objetivo 
de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de pas-
sageiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria Nº 756/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Brenda Brito Pereira 
de Souza, aux. regulação, mat 5905775/2, caroline Nazaré da Silva car-
valho, asistente administrativa, mat 54195912/1, carolina Silva de Souza, 
mat 5947304/1 e ana do Socorro Pinheiro Magalhães, Supervisora i, mat 
2013339-020 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
dom Eliseu e Paragominas/Pa, no período de 31/08 à 04/09/2022, com o 
objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ
Portaria Nº 757/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Cândido Rodrigues 
Monteiro, Motorista, mat 5432065/3 e José francisco Pacheco quaresma 
Junior, Supervisor ii, mat 594609/4 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a castanhal e inhangapi/Pa, no período de 31/08 
à 02/09/2022, com o objetivo de verificação no setor de fiscalização de 
apoio aos terminais. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPE-
dES rEiS da crUZ
Portaria Nº 758/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Maria do Socorro 
Neves Prado, Supervisora i, mat 3195686/1 e antonio Paulo Monteiro de 
Souza, coordenador adm. financeiro, mat 51472379 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no 
período de 31/08 à 04/09/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ
Portaria Nº 754/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz Concei-
ção lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu frazão Neto, 
Supervisor ii, mat 5953703/1, andré luiz albuquerque Silva, controlador, 
mat 5952247/1, arleandro firmino Simplício, controlador, mat 5952245/1 
e Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a tailÂNdia/Pa no período 01 à 
04/09/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor de fiscalização em 
operação nos municípios de capanema e viseu. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ.
Portaria Nº 759/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 ½ (três e meia) diária, ao beneficiário, ELENILSON PASSOS DE 
araUJo, Supervisor i, mat 5945886/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa, no dia 31/08 a 
03/09/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviá-
rio. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ.
Portaria Nº 760/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
cEdEr, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Sefatias Santos Matias, 
Supervisor i, mat 5946594/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Santarém/Pa no período de 31/08/2022 à 03/09/2022, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de passa-
geiros. rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ.
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Portaria Nº 762/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, OCIMAR CORREA DE 
SoUZa, Gerente, mat 6403072/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a BarcarENa/Pa, no período de 31/08/2022, com o 
objetivo de ações de entrega de carteirinhas de gratuidade intermunicipal. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ.
Portaria Nº 763/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Adriano Carvalho de 
lima, Secretario ii, mat 70096705/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a caPaNEMa/Pa, no período de 31/08/2022, com o 
objetivo de ações de entrega de carteirinhas de gratuidade intermunicipal. 
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ.
Portaria Nº 764/2022 – arcoN-Pa /caF, 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022.
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolvE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Clauton Nazareno 
Marques leal, auxiliar em regulação Serv. Publ., mat 8002833/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a capanema e Bragança/Pa, 
no período 02 à 05/09/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ.

Protocolo: 871372

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º termo aditivo ao convênio N° 36/2021 - sedaP
ProcESSo Nº 2022/1145787
data de assinatura: 31/10/2022
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 36/2021 por mais 12 
(doze) meses, a contar do dia 01/11/2022 à 31/10/2023.
convenente: MUNicÍPio dE BaNNacH
Endereço: av Paraná, nº 27 - centro, cEP: 68.388-000, no Município de 
Bannach-Pa.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 871046

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

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

eXtrato de terMo aditiVo Nº 001/2022.
iNStitUto dE tErraS do Pará – itErPa  /  coMPaNHia dE dESEN-
volviMENto E adMiNiStraÇÃo da árEa MEtroPolitaNa dE BElÉM 
– codEM
tErMo aditivo Nº 001/2022 ao coNvÊNio Nº 001/2021 - ProrroGa-
ÇÃo dE PraZo dE viGÊNcia.
coNvENENtES: itErPa / codEM
oBJEto: transferência voluntária de recursos do Estado para o Município 
representado pela CODEM, envolvendo apoio financeiro a fim de executar 
atividades referentes ao processo de regularização fundiária – rEUrB na 
região metropolitana de Belém – Pará.
viGÊNcia: 20/09/2022 a 19/09/2023 (12 MESES).
Belém, 19 de setembro de 2022.
flavio ricardo albuquerque azevedo lélio costa da Silva
resp. Presidência itErPa  Presidente codEM
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 871465

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01801/22 de 01/11/2022
objetivo:Julgamento de Processo Judicial
Municipio: tailândia/Pa
Periodo:03 a 04/11/2022(1,5) diária
Servidor:
-5558-9432/1-raimunhdo Nonato rodrigues Barros-Procurador autárquico
-57193369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Junior-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 871562

Portaria Nº 01800/22 de 01/11/2022
objetivo: ação de regularização fundiária
Municipios: tailândia e Moju/Pa .
Periodo: 03 a 05/11/2022 (2,5) diária.
-3167216/1-José cleison cohen Pereira-agrimensor
-3156729/1-rui Jorge Nascimento alves-Motorista
-ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 871377

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 053/2022
objeto: Empilhadeira a gás GlP combustível: GlP, 04 pneus, capacidade 
de carga nominal igual ou superior a:3.000 KG, cabine para operador sen-
tado, inclinação do mastro.
valor global total: r$ 119.500,00 (cento e dezenove mil quinhentos reais)
data de assinatura: 06/10/2022
vigência: 06/10/2022 a 06/10/2023
Programa de trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0101000000 E 0301000000
Plano interno: 22070008715E
contratada: alloY coMErcio dE MaQUiNaS E EQUiPaMENtoS EirEli, 
inscrita no cNPJ sob o nº 11.488.758/0001-37, com endereço na rua car-
los coelho Junior, n° 42, Bairro capão da imbuia, curitiba – Paraná, cEP: 
81.150-200.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 871132
coNtrato Nº 055/2022
objeto: veículo utilitário 1.4. capacidade 2 lugares, o km, 2020/2020 ou 
superior, branca, cabine simples, com 2 portas, capacidade de 2 passagei-
ros, incluso motorista – Motorização 1.4 mínimo de 85 cavalos, 04 cilin-
dros, 08 válvulas – Combustível flex, gasolina/etanol.
valor global total: r$ 1.061.100,00 (um milhão sessenta e um mil cem reais)
data de assinatura: 06/10/2022
vigência: 06/10/2022 a 06/10/2023
Programa de trabalho: 0460814918715000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0301000000
Plano interno: 22dEf390127
contratada: EMPrESa fiBra diStriBUiÇÃo E loGÍStica EirEli, inscrita 
no cNPJ sob o nº 29.887.078/0001-51, com endereço na avenida ville, n° 
180, três marias i, Goiânia/Go, cEP: 74369-705.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 871134
coNtrato Nº 054/2022
objeto: raBEta Motor dE PoPa coM raBEta, raBEta loNGa coM 2,20 
M, Motor À GaSoliNa, dE 4 tEMPoS, MÍNiMo dE 6,5 HP, Partida Ma-
NUal, coM HÉlicES dE 3 PáS.
valor global total: r$2.323.776,00 (dois milhões trezentos e vinte e três 
mil setecentos e setenta e seis reais)
data de assinatura: 06/10/2022
vigência: 06/10/2022 a 06/10/2023
Programa de trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0301000000 e 0101000000
Plano interno: 22dEMP00413, 22dEMP00392, 22dEMP00495, 
22dEMP00494, 21dEMP00647, 22EMEN00233, 2070008715E
contratada: J.l.r araUJo coM E SErviÇoS, inscrita no cNPJ sob o nº 
83.913.665/0001-13, com endereço na Br 316, KM 04, SEM Nº - águas 
lindas - cEP: 67.0230-000.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 871137
coNtrato Nº 056/2022
objeto: torrador agrícola mecanizado (forno mecanizado). com tacho me-
dindo 3,5m de diâmetro, construído em chapa de aço carbono, com laterais 
de chapa de aço.
valor global total: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
data de assinatura: 06/10/2022
vigência: 06/10/2022 a 06/10/2023
Programa de trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0301000000 e 0101000000
Plano interno: 22dEMP00147
contratada: K M BatiSta cardoSo EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 
20.200.321/0001-47, com endereço na rua dr. freitas n.º 1108, Bairro: 
Novo, cEP: 68.400-000, Município: cametá/Pa.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 871139
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.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 6946/2022 - adeParÁ, 
de 01 de NoVeMBro de 2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará – 
adEPará, nomeado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, conforme art. 
22, da lei Estadual nº 6.482, de 17 de Setembro de 2002, usando suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, Seção ll, decreto nº 393, 
de 11 de Setembro de 2003, e,
coNSidEraNdo a necessidade de atualizar a base de dados cadastrais dos 
servidores ativos da adEPará, no Sistema de integração agropecuária – 
SiaPEc-3.1 – Módulo de recursos Humanos;
rESolvE:
Art. 1º Instituir a Comissão de Atualização Cadastral e fixar diretrizes para 
a realização da atualização cadastral dos agentes públicos ativos vincula-
dos a esta adEPará.
Parágrafo Único: Esta atualização cadastral abrange, exclusivamente, os 
servidores com vínculo efetivo, comissionado e temporário.
art. 2º a comissão de atualização cadastral será composta por quatro 
membros titulares e um membro suplente: l – Edgar luis da Silva Menino, 
matrícula nº 55589334/1 – Membro titular; ll – Melissa Martins Bezerra 
Silva, matrícula nº 5962748/1 – Membro titular; lll – Jeane Kátia de carva-
lho Silva, matrícula nº 57175449/1 – Membro titular; lv – Paula da Graça 
freire Machado, matrícula nº 5919875/3 – Membro titular; v – Jorge reis 
Marques Júnior, matrícula nº 54187081/1 – Membro Suplente;
art. 3º a atualização é de caráter obrigatório e será realizada no período 
de 15 a 30 de setembro de 2022.
art. 4º o procedimento de atualização cadastral dos dados pessoais e fun-
cionais do agente público da adEPará será realizado por meio de for-
mulário online, durante o período previsto no Art. 3º desta Portaria. • 1º 
o formulário online será disponibilizado no sítio https://siapec3.adepara.
pa.gov.br/siapec3/portaldeservicos.wsp • 2º Concluído o preenchimento 
do formulário pelo agente público, a comissão de atualização cadastral 
procederá com a validação dos dados enviados.
art. 5º o servidor que não realizar seu cadastro, após o prazo estipulado 
no art. 3º, terá seu acesso ao SiaPEc3.1 bloqueado e, por consequência, 
ficará impossibilitado de solicitar e receber diárias até que se conclua sua 
atualização cadastral.
art. 6º À comissão de atualização cadastral compete a validação dos da-
dos relativos à atualização cadastral. Parágrafo Único: os arquivos digita-
lizados de documentos comprobatórios que serão anexados no sistema de 
atualização cadastral deverão ser em formato “Pdf ou JPG”.
art. 7º o prazo previsto no art. 3º desta Portaria, a critério da agência 
de defesa agropecuária do Estado do Pará, poderá ser prorrogado por 
igual período, a partir da solicitação da comissão de atualização cadastral, 
acompanhada do relatório de andamento da atualização cadastral.
art. 8º concluído o prazo previsto nesta Portaria de realização da atuali-
zação cadastral, incluída a prorrogação, se for o caso, a comissão de atu-
alização cadastral será responsável pela validação das informações, com 
prazo máximo de 15 dias úteis.
art. 9º as informações sobre procedimentos e documentos exigidos no 
cadastramento estarão disponíveis no site www.adepara.pa.gov.br.
art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 871578
Portaria Nº 6945/2022 - adeParÁ, 
de 01 de NoVeMBro de 2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará – 
adEPará, nomeado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, conforme art. 
22, da lei Estadual no 6.482, de 17 de Setembro de 2002, usando suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7o, Seção ll, decreto no 393, 
de 11 de Setembro de 2003, resolve:
art. 1º fica prorrogado, no ano de 2022, até o dia 30 de novembro o prazo 
máximo para a atualização cadastral dos servidores ativos da adEPará, no 
Sistema de integração agropecuária – SiaPEc-3 – Módulo rH, de que trata 
a Portaria Nº 5.233, de 24 de agosto de 2022;
art. 2º concluído o prazo de prorrogação previsto nesta Portaria, a comis-
são de atualização cadastral será responsável pela validação das informa-
ções, com prazo máximo de 10 dias úteis.
at. 3º Esta atualização cadastral é obrigatória a todos os servidores da 
adEPará com vínculo efetivo, exclusivamente comissionado ou contrato 
temporário.
art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 871568

Portaria Nº 6922/2022- adeParÁ, 
de 31 de oUtUBro de 2022
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do EStado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/280387, homologação da dG e ainda mani-
festação e homologação dSP/SEPlad.
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora NorMa SUEli ElEUtErio tEiXEira, mat.21938/1, 
Gratificação de Tempo Integral, no percentual 60% (sessenta por cento), 
a contar de 01/10/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 871407
Portaria Nº 6944/2022 – adeParÁ,
de 01 de NoVeMBro de 2022
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do EStado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSEidEraNdo o PaE 2022/1299428 da diretoria Geral da adEPara e 
casa civil.
r E S o l v E:
i.EXoNErar a pedido o servidor iSMaEl MaNcio rEBElo, matrícula 
57202145/1, do cargo em comissão de Gerente, GEP-daS.011.3, a contar 
de 01/11/2022.
ii.NoMEar, YKaro lUa alMEida MartiNS, matricula 5890191/4, para o 
cargo em comissão de Gerente, GEP-daS.011.3, a contar de 01/11/2022.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 871475

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: terMo de distrato
Pae 2022/1403049
tÉrMiNo dE viNcUlo: 01/11/2022
Motivo: a PEdido
ÓrGÃo: aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do EStado do Pará
SErvidor(a) tEMPorário(a): YKaro lUa alMEida MartiNS
MatricUla: 5890191/4
fUNÇÃo: aUX.dE caMPo
ordENador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo-dirEtora GEral, 
em exercício

Protocolo: 871426

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 63/2022
ProcESSo N° 2021/111913
Projeto/atividade – 928338
Elemento da despesa – 339036
fonte - 0261
valor MENSal: r$ 1.500,00
valor total: r$ 18.000,00
viGÊNcia: 01/11/2022 à 31/10/2023
claSSificaÇÃo do oBJEto: locação de imóvel no município de áGUa 
aZUl do NortE
JUStificativa: contratação pelo período de 12(doze) meses
coNtratada: JoÃo JoSÉ diaS dE SoUZa, cPf nº 863.787.911-04
ordENador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo, diretora Geral em 
exercício

Protocolo: 871194

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9° termo aditivo
contrato 11/2013
Processo n° 2012/545380
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
valor Mensal: r$ 3.300,00
valor total: r$ 39.600,00
viGÊNcia: 01/11/2022 à 31/10/2023
claSSificaÇÃo do oBJEto: locação de imóvel no munícipio de SÃo fÉ-
liX do XiNGU
JUStificativa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses 
e reajuste de valor contratual
coNtratado: rUraliSta aGrorUral XiNGU, cNPJ: 83.580.530/0001-83
ordENador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo, diretor Geral em 
exercício
*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 35.172 de 
01/11/2022

Protocolo: 871584
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2° termo aditivo
contrato 08/2020
Processo n° 2020/63790
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
valor Mensal: r$ 650,00
valor total: r$ 7.800,00
viGÊNcia: 03/11/2022 à 02/11/2023
claSSificaÇÃo do oBJEto: locação de imóvel no munícipio de QUatiPUrU
JUStificativa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNtratado: Maria José Magalhães lopes Silva, cPf: 254.832.852-04
ordENador: adriEllE caroliNa fraNco cardoSo, diretora Geral em 
exercício

Protocolo: 870418
7ºtermo aditivo
Processo 2016/165704
contrato de Locação Nº 070/2016
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339036;
fonte – 0261;
valor Mensal: r$ 880,00
valor total: r$ 10.560,00
vigência: 03/11/2022 à 02/11/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De AURORA DO PARÁ.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (doze) meses.
coNtratado: JoaQUiM ariStildE coSta carvalHo
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirEtor GEral.

Protocolo: 862286

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 28/2022
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
261/2022- ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2021/111913 e 
com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 em hipótese de 
licitação dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 28/2022, 
para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação da Ulsa 
de aGUa aZUl do NortE.  autorizo a contratação e a emissão da Nota de 
Empenho em favor de JoÃo JoSÉ diaS dE SoUZa, cPf: 863.787.911-04, no 
valor total de r$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para todos os efeitos legais.
Belém, 01 de novembro de 2022.
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 871197

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
261/2022, referente ao Processo nº 2021/111913, sobre a contratação 
direta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, 
decide ratificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo ob-
jeto é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará 
no Município de aGUa aZUl do NortE, em favor de JoÃo JoSÉ diaS dE 
SoUZa, cPf: 863.787.911-04, no valor total de r$ 18.000,00 (dezoito mil 
reais). E ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 
do supracitado diploma legal.
Belém, 01 de novembro de 2022
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 871198

.

.

diÁria
.

Portaria: 6925/2022 
Objetivo: Conduzir os servidores para realizarem inspeção e fiscalização 
de agroindústrias de produtos derivados da mandioca nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
caPaNEMa, GarrafÃo do NortE, iritUia, Nova tiMBotEUa, oUrÉM, 
SaNta Maria do Pará, SÃo MiGUEl do GUaMá, tracUatEUa/Pa Ser-
vidor: 57223370/ cElSo lUiZ rocHa dE JESUS (MotoriSta) / 3,5  di-
áriaS / 24/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa Pi-
MENtEl.

Protocolo: 871035
Portaria: 6926/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca da carambola nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
tarÉM Novo/Pa destino: BoNito, PriMavEra, QUatiPUrU/Pa Servidor: 
5870283/ JoSÉ aMiltoN rEiS dE carvalHo (aGENtE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 07/11/2022 a 09/11/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 871042

Portaria: 6930/2022 
objetivo: realizar fiscalização em 04 Propriedades produtoras de Soja, da 
safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas do vazio Sanitário da 
soja no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNtarÉM/Pa destino: BEltErra/Pa Servidor: 00010499/ cloviS aN-
toNio villacorta vaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1 diá-
ria / 03/11/2022 e 04/11/2022..ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 871040
Portaria: 6927/2022 
objetivo: realizar o levantamento de detecção da mosca da carambola no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNto 
aNtÔNio do taUá/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 57188614/ HEl-
SoN JoSE da coSta NaSciMENto/ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 
diária/ 16/11/2022 a 16/11/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa Pi-
MENtEl.

Protocolo: 871047
Portaria: 6931/2022 
Objetivo: Realizar atendimento emergencial a notificação de doença ner-
vosa em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNta Maria daS BarrEiraS/
Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNtaS (MÉdico vEtEri-
Nário) / 1,5 diária / 21/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 871044
Portaria: 6932/2022 
Objetivo: Dar apoio no atendimento emergencial a notificação de doen-
ça nervosa em propriedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNta Maria daS Bar-
rEiraS/Pa Servidor: 54187010 / iZoMar dE JESUS alvES caldaS (aU-
Xiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 21/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 871051
Portaria: 6928/2022 
objetivo: Proceder vistoria em estabelecimentos produtores de farinha, 
para a devida certificação na ADEPARA no município. A comunidade CAIP 
fica distante do município de Paragominas à uma distância de 102 Km, 
ficando assim, impossibilitado o retorno no mesmo dia.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5960828/ MYriaM GalvÃo NEvES (fiScal 
EStadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
03/11/2022 a 04/11/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 871054
Portaria: 6929/2022 
objetivo: Proceder vistoria em estabelecimentos produtores de farinha, 
para a devida certificação na ADEPARA no município. A comunidade CAIP 
fica distante do município de Paragominas à uma distância de 102 Km, 
ficando assim, impossibilitado o retorno no mesmo dia.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: Para-
GoMiNaS/Pa Servidor: 54187122/ Joao carloS tEiXEira dE olivEi-
ra (aGENtE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 03/11/2022 a 
04/11/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 871062
Portaria: 6938/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola) no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caMEtá/Pa destino: MoNtE doUrado/
Pa Servidor: 54197075/ lUZiNaN da cUNHa tocaNtiNS (aGENtE fiS-
cal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 04/11/2022 a 18/11/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 871153
Portaria: 6936/2022 
Objetivo: Auxiliar na realização da fiscalização para implementação Ins-
trução Normativa Nº 56, de 2007/MaPa. Processo de registro de Granjas, 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caS-
taNHal/Pa destino: BUJarU/Pa Servidor: 5897812/ raiMUNdo aPriGio 
MENdoNÇa SoUSa (tÉcNico aGrÍcola) / 1 diária / 27/10/2022 e 
28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 871127
Portaria: 6935/2022 
objetivo: captura e cadastramento de abrigo de morcego Hematófago 
em 02 (duas)Propriedades de risco e Maior risco (PEcrH), no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/Pa 
destino: SÃo caEtaNo dE odivElaS/Pa Servidor: 54186951/ idEval-
do alvES coSta (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 28/10/2022 a 
30/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 871121
Portaria: 6934/2022 
objetivo: captura e cadastramento de abrigo de morcego Hematófago em 
02 (duas)Propriedades de risco e Maior risco (PEcrH), no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNto aNtÔNio do 
taUá/Pa destino: SÃo caEtaNo dE odivElaS/Pa Servidor: 54186764/ 
aNtoNio carloS cardoSo rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 
diáriaS / 28/10/2022 a 30/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 871115
Portaria: 6937/2022 
Objetivo: Realização da fiscalização para implementação Instrução Norma-
tiva Nº 56, de 2007/MaPa. Processo de registro de Granjas, no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caStaNHal/Pa 
destino: BUJarU/Pa Servidor: 5908974/ SaNdra dE MaMEdES coSta 
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(fiScal EStadUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 1 diá-
ria / 27/10/2022 e 28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 871114
Portaria: 6933/2022 
objetivo: conduzir os servidores que irão com o objetivo de ouvir o de-
nunciado e apurar os fatos da denúncia e esclarecimentos.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaUaPE-
BaS/Pa Servidor: 57223189/ rodriGo JoSÉ cardoSo do ESPirito 
SaNto (MotoriSta) / 3,5 diáriaS / 31/10/2022 a 03/11/2022.ordena-
dor: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 871106
Portaria: 6943/2022 
objetivo: realizar ações de monitoramento da praga quarentenária Bac-
trocera carambolae (mosca da carambola) no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNta dE PE-
draS/Pa Servidor: 54193829/ HUGo EdUardo MorEira caMiNHa (aU-
Xiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 03/11/2022 a 04/11/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 871162
Portaria: 6942/2022 
objetivo: realizar ações de monitoramento da praga quarentenária Bac-
trocera carambolae (mosca da carambola) no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro/
Pa Servidor: 5877989/ adalBErto GoMES tavarES (fiScal EStadUal 
aGroPEcUário) / 0,5 diária / 11/11/2022 a 11/11/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 871181
Portaria: 6939/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola) no municipio.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: MoNtE 
doUrado/Pa Servidor: 5882842/ PEdro diNaEl Mota GoMES (tÉcNi-
co aGrÍcola) / 14,5 diáriaS / 04/11/2022 a 18/11/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 871169
Portaria: 6940/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola) no municipio.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MoJU/Pa destino: MoNtE doUrado/Pa 
Servidor: 3294059/ EMaNoEl dE JESUS aQUiNo MorEira (aGENtE fiS-
cal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 04/11/2022 a 18/11/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 871171
Portaria: 6941/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola) no municipio.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa destino: MoNtE doUrado/
Pa Servidor: 55586110/ aNtoNio SaUl alMEida rEiS (aGENtE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 14,5 diáriaS / 04/11/2022 a 18/11/2022. orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl. 

Protocolo: 871174

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0563/2022 – 01/11/2022
o PrESidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve:
coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês de JaNEiro/2023, 
aos empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento anual 
de férias:

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 57175853/ 1 GlaUBEr florENcio da cUNHa 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
002 3176894/ 1 Maria odEtE fErrEira MacHado-fatal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
003 57203691/ 1 lEda iSa da Silva Barata cHavES-SEcrEtária 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
004 80845289/ 1 laYSa criStiNa fariaS dE SENa-SEcrEtária 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
005 57195452/ 1 GlENda Maria BraGa aBUd dE MattoS 2022/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
006 57210927/ 1 JorGE aUGUSto MacEdo dE SoUZa-aSSESSor 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
007 3177165/ 1 fraNciSco XaviEr HENriQUES 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
008 5953686/ 1 MariNa Paola fErrEira dE PiNa-PSS-fatal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
009 3176924/ 1 MEirE aUGUSta dE SoUSa MatoS-fatal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
010 5942658/ 2 MaYSa QUarESMa do carMo-PSS-fatal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
011 3177602/ 1 roSaNGEla Maria dE liMa BarroS 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
012 3174492/ 1 SEBaStiao dE SoUSa fErrEira 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
013 3174719/ 1 carloS EdilSoN SaNtaNa doS SaNtoS 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
014 5917004/ 2 EdSoN aNtoNio BarBoZa-PSS-fatal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
015 57211170/ 1 criStiaNE foNSEca coSta corrEa 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
016 5841380/ 3 JaMErSoN MoNtEiro rodriGUES viaNa-cHEfE 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
017 55586027/ 2 dEYSE criStiaNE SoUZa dE SoUZa-coordENadora 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
018 5869110/ 4 EdiJaNE SoUZa dE olivEira 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
019 5039185/ 1 HElENa viaNa cavalcaNtE 2022/2023 04.01.2023 a 02.02.2023

020 57175946/ 1 MicHEl clEYtoN do carMo Silva-SUP.rEGioNal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
021 57175387/ 1 vEra lUcia Silva aMaral-r.U.adM. 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
022 57174815/ 1 WaGNEr olivEira dE JESUS 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
023 57203868/ 1 aNtoNio carloS alBUQUErQUE daMaScENo 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
024 5810566/ 1 aNtoNio olYNtHo PErEira da rocHa-cH.local 2022/2023 18.01.2023 a 16.02.2023
025 57210921/ 1 KariNE dE alMEida Sarraf BEZErra 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
026 57175947/ 1 NEWtoN dE araUJo fiGUEira 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
027 57210947/ 1 tHoMaZ WElliGtoN NaSciMENto da Silva-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
028 57202824/ 2 adEJaNE NUNES dUartE-fatal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
029 3179249/ 1 EliaS vitErBiNo NEto 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
030 3177920/ 1 EStEla MarES coElHo dE alMEida 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
031 3177971/ 1 lUiZ aUGUSto da Silva GoES-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
032 57175239/ 1 MaNoEl JUlio alBUQUErQUE filHo 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
033 3178056/ 1 Maria EdNa liMa SUcUPira 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
034 3178943/ 1 PEdro PaUlo doS SaNtoS MEdEiroS-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
035 57175626/ 1 roBErto iaNES da rocHa viEira-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
036 3176754/ 1 roSiNEtE PoMPEU MEdEiroS 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
037 57210835/ 1 vaNESSa MoNtEiro da rocHa 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
038 57224280/ 1 aBdiaNNE dE MacEdo cavalcaNti 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
039 54196657/ 1 JadSoN Silva fEitoSa 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
040 54192245/ 2 lEaNdro SaNtoS Silva--fatal/SUP.rEGioNal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
041 55586441/ 1 lUiZ flavio cavalcaNti doS SaNtoS-r.U.adM 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
042 57202561/ 1 WaNdEo rodriGUES BarBoSa-r.U.adM.U.d.c.a. 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
043 57175768/ 1 cHEYSa PErEira riBEiro liMa 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
044 57175818/ 1 daNiEl fraNco coUtiNHo-r.U.adM. 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
045 54197601/ 1 diviNa lUciaNa caNdido dE JESUS ParrEira lEal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
046 55589483/ 1 EliElSoN SoarES fariaS-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
047 5818958/ 2 JadEr MoNtEiro MoUra 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
048 57218399/ 1 JaQUEliNY MariaNa BraZ da Silva 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
049 57210969/ 1 MaGNalda Maria fErNaNdES BatiSta 2022/2023 02.01.2023 a 31.01.2023
050 5044197/ 1 Maria BENEdita doS SaNtoS PErEira dE BarroS 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
051 57212758/ 1 taciaNa MiraNda da Silva 2022/2023 02.01.2023 a 31.01.2023
052 57211261/ 1 carloS EdUardo SoarES rodriGUES-SUP.rEGioNal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
053 57189713/ 1 EdilBErto GoMES doS SaNtoS 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
054 55585922/ 1 EvErtoN lUiZ caNUto dE SoUSa 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
055 54194499/ 2 faBio viEira BarrEto dE carvalHo 2022/2023 16.01.2023 a 14.02.2023
056 54196733/ 1 fraNciSco caMilo doS SaNtoS filHo-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
057 3179273/ 1 Jaci PErEira da Silva 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
058 3178323/ 1 JoSE lUiZ do carMo loPES-fatal-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
059 55585906/ 1 alfrEdo raBElo roSaS NEtto-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
060 57175940/ 1 roNNaldY aiSlaN PiNto doS rEiS-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
061 57223919/ 1 alaN fErNaNdo coSta dE olivEira 2022/2023 18.01.2023 a 17.01.2023
062 57175760/ 1 clESio roSSarola 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
063 3178269/ 1 fraNciSco carloS carvalHo dE liMa 2022/2023 03.01.2023 a 01.02.2023
064 57189839/ 2 EdErlaN corrEa PErEira-cH.local 2022/2023 02.01.2023 a 31.01.2023
065 57175942/ 1 Haroldo alESSaNdro SiQUEira E SoUSa 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
066 3177890/ 1 MaNoEl Jaci dE SoUSa BarroS 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
067 5312027/ 2 Marcia coSta PicaNco 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
068 55585950/ 1 NEUBEr dE olivEira BraNdao 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
069 57175841/ 1 orciNEi Garcia da Silva 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
070 5141230/ 2 roSivaldo da Silva colarES 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
071 57175837/ 1 SEBaStiao JaNdEr dE SoUSa Maia 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
072 3177742/ 1 ailtoN SaNtaNa MartiNS-fatal 2021/2022 30.01.2023 a 28.07.2023
073 5869137/ 4 claUdia BoUtH dE MElo Silva 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
074 5035880/ 1 HENriQUE JoSE fErro criSto-cH.local 2022/2023 04.01.2023 a 02.02.2023
075 5477921/ 2 JErrY dENNYS BEZErra SiQUEira 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
076 5846129/ 2 PaUlo SYdNEi dE olivEira viEira-cH.local 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
077 55585597/ 1 WildSoN dE MoraES dUartE da Silva-SUP.rEGioNal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
078 57200782/ 2 JoNaS BErtoldo SoarES JUNior-cH.local-fatal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
079 55585945/ 1 Maria dE NaZarE BarrEto dErGaN-SUP.rEGioNal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
080 657352/ 2 aStroGildo dE SoUZa SoBriNHo 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
081 54187036/ 2 Edir aNtoNio QUEiroZ rodriGUES 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
082 5035937/ 1 JEfErSoN GUiMaraES MacHado 2022/2023 04.01.2023 a 02.02.2023
083 5065976/ 1 PEdro PaUlo rodriGUES dE lEao-SUP.rEGioNal 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
084 5067308/ 1 Joao rodriGUES da Silva 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
085 3178978/ 1 aMBroSiNa PErEira do NaSciMENto 2021/2022 02.01.2023 a 31.01.2023
086 3177530/ 1 oZiaS GUEdES dE aQUiNo 2020/2022 02.01.2023 a 31.01.2023

roSival PoSSidoNio do NaSciMENto – Presidente
Protocolo: 871082

Portaria Nº0555/2022-27.10.2022
P r o r r o G a r, pelo prazo de 30 (trinta) dias, os efeitos da Porta-
ria de nº 0510/2022, que criou a comissão de Sindicância, com a ne-
cessidade de apurar furtos de aparelho celular e Notebook e os fatos e 
circunstâncias que deram ensejo ao uso dos materiais fora do ambiente 
de trabalho, composta pelos empregados aNtoNio aNdrEY Silva MatoS
-Matricula nº 51855508/3, daNiEllE SaNta BriGida rivEra - Matricula 
nº 57211210/1 e fraNciSco WElliNGtoN BraZ dE olivEira JUNior
-Matricula nº 5965873/1, para que sob a presidência do primeiro apurar 
rigorosamente os fatos acima descritos, a contar da data da publicação 
desta Portaria, devendo a presente comissão ao final apresentar relatório 
circunstanciado e conclusivo a esta Presidência para adoção de medidas 
legais pertinentes, assegurando aos empregados envolvidos, os direitos à 
ampla defesa e ao contraditório.
Marialva SoUSa coSta- Presidente em exercício

Protocolo: 871079
Portaria Nº0562/2022-31.10.2022
d E S i G N a r, a contar de 05/12/2022 à 03/01/2023, o Extensionista 
rural ll- WElliNGtoN NUNES doS SaNtoS- Matrícula nº 54196732/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Santana do Araguaia/
Escritório regional de conceição do araguaia, em virtude do titular encon-
trar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1343348).
roSival PoSSidÔNio do NaSciMENto-Presidente
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Portaria Nº0561/2022-31.10.2022
d E S i G N a r, a contar de 05/12/2022 à 03/01/2023, o Extensionista 
rural ll- dioGo WilliaM coSta dE PiNa- Matrícula nº 54196279/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Santa Maria das Barreiras/
Escritório regional de conceição do araguaia, em virtude do titular encon-
trar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1343348).
roSival PoSSidÔNio do NaSciMENto-Presidente
Portaria Nº0560/2022-31.10.2022
d E S i G N a r, a contar de 05/12/2022 à 03/01/2023, a Extensionista 
rural l- BrENda GlaUdE arraiS crUZ- Matrícula nº 57175770/1, para 
responder pela Supervisão regional das ilhas, em virtude do titular encon-
trar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1315124).
roSival PoSSidÔNio do NaSciMENto-Presidente

Protocolo: 871358
Portaria Nº0559/2022-31.10.2022
d E S i G N a r, a contar de 05/12/2022 à 03/01/2023, a Extensionista 
rural l- vaNESSa fErNaNdES cUNHa crUZ- Matrícula nº 57212746/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Benevides/Escritório Re-
gional das ilhas, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. 
(PaE: 2022/1315124).
roSival PoSSidÔNio do NaSciMENto-Presidente
Portaria Nº0558/2022-31.10.2022
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2022 à 30/12/2023, a Extensionista 
rural l- aNNa PaUla MalcHEr MUNiZ- Matrícula nº 57224328/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Cametá/Escritório Regional do 
tocantins, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio. 
(PaE: 2022/1328429).
roSival PoSSidÔNio do NaSciMENto-Presidente
Portaria Nº0557/2022-31.10.2022
d E S i G N a r, a contar de 05/12/2022 à 03/01/2023, o Extensio-
nista rural ll- NElSoN PoMPEU riBEiro da coNcEiÇÃo- Matrícula nº 
57175840/1, para responder pela Chefia do Escritório Local de Faro/Escri-
tório regional de Santarém, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias. (PaE: 2022/1319924).
roSival PoSSidÔNio do NaSciMENto-Presidente
Portaria Nº0556/2022-31.10.2022
d E S i G N a r, a contar de 05/12/2022 à 03/01/2023, o empregado 
SiMÃo JUNior GoMES dE olivEira- Matrícula nº 57198718/1, para res-
ponder pela Chefia do Núcleo de Documentação e Informação/COTEC, em 
virtude da titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1274214).
roSival PoSSidÔNio do NaSciMENto-Presidente

Protocolo: 871394
Portaria Nº0554/2022-27.10.2022
c o N c E d E r, o Extensionista rural l- alfrEdo da lUZ da Silva- 
Matricula nº 57201156/2, lotado no Escritório regional de conceição do 
araguaia, 20 dias de licença Paternidade (Nascimento), no período de 
22.10.2022 à 10.11.2022, formalizada de acordo a certidão nº 06849401
552022100127296007834959, em atenção a cláusula vigésima Quarta do 
acordo coletivo de trabalho 2021/2022.
Marialva SoUSa coSta- Presidente em exercício

Protocolo: 871219

coNtrato
.

coNtrato: nº: 038/2022
data de assinatura: 28/10/2022
Vigência: O contrato a ser firmado, terá a vigência de até 31 de dezembro 
de 2022, contados a partir da data de publicação no diário oficial.
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de apare-
lhos de GPS portáteis de navegação para atender as necessidades desta 
Emater—Pa.
as despesas decorrentes da aquisição de produtos e serviços correrão por 
conta da seguinte disponibilidade orçamentária:
Programa: 1491– agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura;
Pi /aÇÃo:2070008705E-c fortalEciMENto daS UNidadES dE atEr
foNtE: 0135000000 - funcacau
Elemento de despesa: 449052 – EQUiPaMENto E MatErial PErMaNENtE
valor: r$ 29.696,67 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e 
sessenta e sete centavos).
contratada:  EMPrESa BrEMai coMÉrcio E SErviÇo ME
Endereço: travessa Mauriti, nº 178, sala 2, Bairro; telegrafo, Sem fio, 
cEP; 66.083-000 Belém-Pa
ordenador: Marialva SoUSa coSta
Presidente em exercício da Emater-Pará

Protocolo: 871558

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 040/2022
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 = 1.196,33; 339039 = 500,00
valor total- 1.696,33
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUartE da Silva

Protocolo: 871103

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 033/2022: BENEficiário: HEdEr carNEi-
ro aNSElMo; Mat: 57210220; função: Extensionista rural ii; ProGra-
Ma: 1491;ProJEto-atividadE: 8711; foNtE: 0101006357; oBJEtivo: 
Participar da visita técnica no Município de tracuateua no dia 04 de no-
vembro de 2022; destino: tracuateua; Elemento de despesa 339014: r$ 
118,69 (0,5 diária). Período: 04 de novembro de 2022. ordENador dE 
dESPESaS:ricardo Silva frEirE. (PaE 2022/1404532)

Protocolo: 871413
Portaria de diÁria Nº 032/2022: BENEficiário: Enéas de an-
drade fontes; Mat: 3171345; função: Extensionista rural ii; ProGraMa: 
1491;ProJEto-atividadE: 8711; foNtE: 0101006357; oBJEtivo: Parti-
cipar da visita técnica no Município de tracuateua no dia 04 de novembro 
de 2022; destino: tracuateua; Elemento de despesa 339014: r$ 118,69 
(0,5 diária). Período: 04 de novembro de 2022. ordENador dE dESPE-
SaS:ricardo Silva frEirE. (PaE 2022/71404420)

Protocolo: 871450
Portaria de diÁria Nº 031/2022: BENEficiário: adejane Nu-
nes duarte; Mat: 57202824; função: Extensionista rural i; ProGraMa: 
1491;ProJEto-atividadE: 8711; foNtE: 0101006357; oBJEtivo: Parti-
cipar da visita técnica no Município de tracuateua no dia 04 de novembro 
de 2022; destino: tracuateua; Elemento de despesa 339014: r$ 118,69 
(0,5 diária). Período: 04 de novembro de 2022. ordENador dE dESPE-
SaS:ricardo Silva frEirE. (PaE 2022/1403951)

Protocolo: 871463

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo disPeNsa de LicitaÇÃo  Nº 030/Processo2022/1046679
PartES: o EStado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiStÊNcia tÉcNica E EXtEN-
SÃo rUral do EStado do Pará – EMatEr/Pa, inscrita no cNPJ nº 
05.402.797/0001-77, a Empresa ElitE SErviÇoS dE SEGUraNÇa EirE-
li, cNPJ: 00.865.761/0001-06,com sede na av. Pedro Miranda nº 1102, 
Bairro Pedreira, cEP: 66.085.022, Belém –Pa.
oBJEto: Empresa especializada para prestar serviços de vigilância patri-
monial (instalações, equipamentos, acervo documental, etc.), para aten-
der a demanda da Unidade didática de Bragança (UdB), pelo período mí-
nimo de 6 (seis) meses.
fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE diSPENSa dE licitaÇÃo: 
a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso Xv da lei nº 
13.303/2016, considerando o valor para contratação, conforme o Parecer 
Jurídico nº 187/2022-aJUr.
valor MENSal: r$ 24.525,95 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e 
cinco reais e noventa e cinco centavos, referentes há 06 meses ficando 
no valor Global de r$ 147.155,70 (cento e quarenta e sete mil, cento e 
cinquenta e cinco reais e setenta centavos)
rEcUrSoS orÇaMENtárioS:
Programa: 1297- Manutenção da Gestão;
Pi/aÇÃo: 4120008338-c; operacionalização das ações administrativas;
Elemento de despesa: 339037 – locação de Mão de obra;
fonte de recurso: 0101006361 – tesouro do Estado.
valor (Média): r$ 25.068,65
data: 01/11/2022.
Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.
roSival PoSSidÔNio do NaSciMENto
PrESidENtE– EMatEr-Pa

Protocolo: 871460

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2779/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1361235 e o teor do Me-
morando nº 187/2022 SaGra-SEMaS;
rESolvE:
i – autorizar viagem, dos servidores lUiZ EdiNElSoN cardoSo E car-
doSo, Matrícula n° 57234130/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão 
de Meio ambiente/assessor e MaXiMira dE araUJo coSta, Matrícula n° 
57193040/4, ocupante do cargo de técnico em Gestão de Meio ambiente/
diretora, com o objetivo de participação na conferência das Nações Uni-
das sobre Mudanças climáticas de 2022 (coP-27), na cidade de Sharm El 
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Sheikh/Egito, no período de 10/11 à 22/11/2022, sem ônus para SEMaS.
Belém, 01 de Novembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 871350

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria seMas Nº 02773/2022, de 01 de NoVeMBro de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE MEio aMBiENtE E SUStENtaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da 
constituição Estadual;
considerando as informações constantes no PaE n.º 2022/469543.
rESolvE:
art. 1º dESiGNar o servidor lourival da Silva ribeiro Júnior, Matrícula 
57215448/1, para compor a comissão gestora da parceria realizada atra-
vés do acordo de cooperação n.º 009/2022-SEMaS celebrado junto a fun-
dación avina;
art. 2º No desempenho de suas funções os membros ora nomeados deve-
rão observar as disposições do decreto Estadual Nº 870, de 4 de outubro 
de 2013;
art. 3º Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 31/10/2022.
Belém, 01 de novembro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 871222

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº1430/2022-dGaF/GaB/seMas, 
04/07/2022, publicada no doe Nº 35.036 de 06/07/2022.
Servidora; SilvaNa  MiraNda NUNES, mat.97571371
onde se lê; Período aquisitivo 2021/2022
Leia-se ; período aquisitivo 2020/2021

Protocolo: 871554

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 029/2022
objeto: contratação de empresas para fornecimento de diversos materiais, 
para atender a necessidade interna da diretoria de fiscalização (difiSc).
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 03.11.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 16/11/2022 às 14:00h (horário de Brasília)
03 de novembro de 2022.
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 871287

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2774/2022 - GaB/seMas 
01 de NoVeMBro de 2022.
objetivo: como complementação, referente a Portaria Nº 2069/2022-
GaB/SEMaS de 05/09/2022, publicada no doE nº 35.155 do dia 19/10/2022
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Paulo/SP
Período: 29/10/2022 – 1 diária
Servidores:
- 5936239/ 2 - JÉSSica olivEira l. da Silva – Gerente
- 5942538/ 3 - lUPErciNio SErGio liMa dE olivEira JUNior - técnico 
em Gestão Pública
ordENadora: lÍlia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 871135
Portaria Nº 2699/2022 - GaB/seMas 25 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar a vistoria técnica para proporcionar o entendimento no 
fluxo da cadeia de produção de mel de abelhas nativas sem ferrão, para 
subsidiar a liberação da autorização de manejo do empreendimento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Belterra/Pa.
Período: 07/11/2022 à 11/11/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952151/1-tHadEU caNtao dE SoUSa– (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente )
- 5944042/ 2-talita do NaSciMENto PraXEdES-(Gerente)
- 5965842/1-JacQUEliNE alMEida da Silva- (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 867994

Portaria Nº 2751/2022 - GaB/seMas 31 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação no curso atErroS SaNitárioS – cEtESB.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino:São Paulo/SP
Período: 06/11 á 11/11/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952142/1- GUStavo NEvES Silva- (téc. Em Gestão de Meio ambiente)
- 57215834/1 - fErNaNdo MarcoS Mota PErEira E Silva - (téc. Em 
Gestão de infraestrutura)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 870338
Portaria Nº 2488/2022 - GaB/seMas 05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar da conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
climáticas de 2022 – coP 27, na cidade de Sharm El Sheikh/Egito.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Sharm El Sheikh/Egito
Período: 06/11 a 29/11/2022 - 15 e ½ diárias
Servidor:
– 5946009/ 1 – rodolPHo ZaHlUtH BaStoS - (Secretário adjunto de 
Gestão e regularidade ambiental)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 871305
Portaria Nº 2697/2022 - GaB/seMas 25 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar do lançamento do documento “100 primeiros dias de 
governo: propostas para uma agenda integrada das amazônias”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: São Paulo/SP.
Período: 26/10 à 27/10/2022 – 01 e ½ diária.
Servidor:
– 5945727/1 – JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida - (Secretário de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 871269
Portaria Nº 2486/2022 - GaB/seMas 05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar da conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
climáticas de 2022 – coP 27, na cidade de Sharm El Sheikh/Egito.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Sharm El Sheikh/Egito
Período: 06/11 a 21/11/2022 – 15 e ½ diárias
Servidora:
– 5904235/4 – caMilla PENNa dE MiraNda fiGUEirEdo - (assessora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 871281
Portaria Nº 2489/2022 - GaB/seMas 05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar da conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
climáticas de 2022 – coP 27, na cidade de Sharm El Sheikh/Egito.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Sharm El Sheikh/Egito
Período: 06/11 a 21/11/2022 – 12 e ½ diárias
Servidor:
– 5930962/1 – raUl ProtáZio roMÃo - (Secretário adjunto de Gestão 
de recursos Hídricos e clima / Procurador do Estado )
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 871272
Portaria Nº 2487/2022 - GaB/seMas 05 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar da conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
climáticas de 2022 – coP 27, na cidade de Sharm El Sheikh/Egito.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Sharm El Sheikh/Egito
Período: 05/11 a 22/11/2022 – 17 e ½ diárias
Servidor:
– 5945727/1 – JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida - (Secretário de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 871225
Portaria Nº 2583/2022 - GaB/seMas 13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participar da conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 
climáticas de 2022 – coP 27, na cidade de Sharm El Sheikh/Egito.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Sharm El Sheikh/Egito
Período: 10/11 a 21/11/2022 – 11 e ½ diárias
Servidora:
– 57215621/1 – SElMa SolaNGE MoNtEiro SaNtoS - (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente / assessora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 871234
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.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 03/2022 
Fica dispensada de licitação a despesa especificada abaixo, com fundamen-
to no art.24, inciso X, da lei 8.666/93. 
N° do ProcESSo: 2022/1362425 
oBJEto: Este termo de contrato tem como objeto a contratação de em-
presa para prestação de serviços de locação de espaço, organização e 
montagem para a realização do evento “floresta Pará 2022 – caminho 
para a sustentabilidade”, conforme especificações técnicas contidas no Ter-
mo de referência. 
valor: 2.997.753,60 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, se-
tecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: fonte: 0656; PtrES: 798370; Elemento de 
despesa: 333903922 - valor parcial: r$ 1.850.000,00 (um milhão oitocen-
tos e cinquenta mil reais); 
12.3. fonte: 0661; PtrES: 8338; Elemento de despesa: 339039 - valor 
parcial: r$ 1.147.753,60 (um milhão cento e quarenta e sete mil setecen-
tos e cinquenta e três reais e sessenta centavos); os recursos recebidos 
a título de patrocínio pela empresa contratada ou sua representante serão 
abatidos do valor total do contrato indicado na cláusula 13.1
Belém, 01 de novembro de 2022. 
Karla lESSa BENGtSoN 
Presidente do idEflor-Bio
eXtrato do coNtrato N° 22/2022
PartES: idEflor-Bio e a Pará 2000.
oBJEto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de espaço, organização e montagem para a realização do evento “floresta 
Pará 2022 – Caminho para a sustentabilidade”, conforme especificações 
técnicas contidas neste termo de referência.
valor: 2.997.753,60 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, se-
tecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: fonte: 0656; PtrES: 798370; Elemento de 
despesa: 333903922 - valor parcial: r$ 1.850.000,00 (um milhão oitocen-
tos e cinquenta mil reais); 
12.3. fonte: 0661; PtrES: 8338; Elemento de despesa: 339039 - valor 
parcial: r$ 1.147.753,60 (um milhão cento e quarenta e sete mil setecen-
tos e cinquenta e três reais e sessenta centavos); os recursos recebidos 
a título de patrocínio pela empresa contratada ou sua representante serão 
abatidos do valor total do contrato indicado na cláusula 13.1.
aSSiNatUra: 01/11/2022.
viGÊNcia: 20/10/2022 à 19/10/2023.
Karla lESSa BENGtSoN
Presidente do idEflor-Bio
contratante
rUaN carloS rocHa doS SaNtoS 
Pará 2000
contratada
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 03/2022 
Nos termos do art. 24, inciso X da lei 8.666/93 
data: 01/11/2022 - PaE nº 2022/1362425 
objeto: Este termo de contrato tem como objeto a contratação de empre-
sa para prestação de serviços de locação de espaço, organização e mon-
tagem para a realização do evento “floresta Pará 2022 – caminho para a 
sustentabilidade”, conforme especificações técnicas contidas no Termo de 
referência. 
coNtratada: Pará 2000; cNPJ Nº 03.584.058/0001-18. 
Presidente do idEflor-Bio: Karla lESSa BENGtSoN

Protocolo: 871602

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 17/2022
a presente licitação tem como objeto  contratação de pessoa jurídica para 
a prestação de serviço continuado de apoio administrativo e serviços de 
higienização, limpeza e conservação para atender às necessidades deste 
IDEFLOR-Bio, conforme especificação no anexo I – Termo de Referência 
do Edital.
Entrega do Edital: 03/11/2022
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 17/11/2022
Hora da abertura: 10:00h
ordenadora: Karla lessa Bengtson
Pregoeira Oficial: Rosiane Andrade Terra

Protocolo: 871561
aViso de sUsPeNsÃo da LicitaÇÃo PreGÃo eLetrôNico  
Nº13/2022
a Pregoeira do idEflor-Bio, no uso de suas atribuições conferidas pela  
Portaria Nº. 386 de 13 de junho de 2022, torna público aos interessados 
que o Pregão eletrônico nº 13/2022 – UaSG 927498, cujo objeto contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com 
dedicação exclusiva de mão-de-obra de vigilância Patrimonial armada para 

atendimento às demandas do idEflor-Bio, está suspenso. Motivo: Pedido 
de impugnação do edital pela licitante Para SEGUraNÇa E traNSPor-
tE dE valorES ltda , empresa inscrita no cNPJ nº 04.113.174/0001-
11  e  BElÉM rio SEGUraNÇa ltda  empresa inscrita no cNPJ nº 
17.433.496/0001-90.
a nova data da sessão pública será informada através dos mesmos meios 
de divulgação utilizadas anteriormente.
rosiane andrade terra
Pregoeira Oficial

Protocolo: 871587

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº1918/2022-saGa
de 01 de NoVeMBro de 2022
PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa, Secretário adjunto de Gestão admi-
nistrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, no 
uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo, que o SiStEMa dE MatEriaiS E SErviÇoS – SiMaS é 
um sistema gerencial que permite uma visão geral dos volumes, carac-
terísticas e custos dos recursos materiais e dos serviços, subsidiando os 
gerentes com informações que os auxiliem na tomada de decisão;
rESolvE: designar a coordenadoria de recurso logísticos como responsá-
vel para fazer requisição no SiStEMa dE MatEriaiS E SErviÇoS – SiMaS, 
de todos os bens de consumo adquiridos através de convênio ou instru-
mento congênere.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 871231

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1880/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.168, publicada em 28.10.2022
oNde LÊ: dEStiNo(S): UliaNÓPoliS E doM EliSEU/Pa
Leia-se: dEStiNo(S): UaliaNÓPoliS E doM EliSEU/Pa
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
errata da Portaria Nº 1882/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.168, publicada em 28.10.2022
oNde LÊ: QUaNtidadE dE diariaS: 10 ½ (dez e meia)
Leia-se: QUaNtidadE dE diariaS: 05 ½ (cinco e meia)
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 871468

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 277/2022-seGUP/Pa
Processo: 2022/1246610
Exercício: 2022
origem: ata dE rEGiStro dE PrEÇoS Nº 014/2022-SEPlad/Pa, oriunda 
do PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 006/2021 - SEPlad/dGl
objeto: a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de locaÇÃo dE vEÍcUloS aUtoMotorES (vEÍcUlo Utilitário tiPo 
caMiNHoNEtE/PicaPE, caBiNE dUPla), para atender a demanda da Se-
cretaria de Segurança Publica e defesa Social do Pará - SEGUP/Pa, de 
acordo com as condições e especificações da ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇoS Nº 014/2022 – SEPlad/Pa.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 608/2022-coNJUr
data da assinatura: 31/10/2022
vigência: 01/11/2022 - 31/10/2024.
valor Global: r$ 1.585.800,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco 
mil e oitocentos reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.122.1297.8338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas; 21.101.06.181.1502.8261 - realização 
das ações do centro integrado de operações; 21.101.06.181.1502.8264 
- Gerenciamento das ações integradas de Segurança Pública; 
21.101.06.181.1502.8840 - Gerenciamento das ações de informação e 
Produção de conhecimento; 21.101.06.181.1502.8838 - realização de 
Missões do Grupamento aéreo e fluvial; 21.101.06.128.1502.8238 - ca-
pacitação dos agentes de Segurança Pública; Natureza: 339039; fontes: 
0101 e 0301.
contratada: cS BraSil frotaS S.a
cNPJ: 27.595.780/0001-16
Endereço: avenida Saraiva, nº 400, Sala 08, vila cintra, cEP 08745-900, 
cidade Mogi das cruzes/SP
ordenador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 871324
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 201022-seGUP/Pa
Processo: 2022/1010769
Exercício: 2022
origem: ata dE rEGiStro dE PrEÇoS Nº 014/2022-SEPlad/Pa, oriunda 
do PrEGÃo ElEtroNico SrP Nº 006/2021 - SEPlad
objeto: a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de locaÇÃo dE vEÍcUloS aUtoMotorES, para atender a demanda da 
Secretaria de Segurança Publica e defesa Social do Pará - SEGUP/Pa.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 476/2022-coNJUr
data da assinatura: 31/10/2022
vigência: 01/11/2022 - 31/10/2024.
valor Global: r$ 360.480,00 (trezentos e sessenta mil quatrocentos e oi-
tenta reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.122.1297.8338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas; 21.101.06.181.1502.8261 - realização 
das ações do centro integrado de operações; 21.101.06.181.1502.8264 
- Gerenciamento das ações integradas de Segurança Pública; 
21.101.06.181.1502.8840 - Gerenciamento das ações de informação e 
Produção de conhecimento; 21.101.06.181.1502.8838 - realização de 
Missões do Grupamento aéreo e fluvial; 21.101.06.128.1502.8238 - ca-
pacitação dos agentes de Segurança Pública; Natureza: 339039; fontes: 
0101 e 0301.
contratada: cS BraSil frotaS S.a
cNPJ: 27.595.780/0001-16
Endereço: avenida Saraiva, nº 400, Sala 08, vila cintra, cEP 08745-900, 
cidade Mogi das cruzes/SP
ordenador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 871326
coNtrato adMiNistratiVo Nº 276/2022-seGUP/Pa
Processo: 2022/301324
Exercício: 2022
origem: PrEGÃo ElEtroNico Nº 012/2022 - SEGUP/Pa
objeto: a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, 
de forma continua de apoio administrativo, limpeza, conservação, higieni-
zação e manutenção, com fornecimento de mão de obra, todos os mate-
riais, equipamentos e ferramentas necessarios, a serem executados nas 
dependencias internas e externas dos predios que integrama Secretaria de 
Segurança Pública e defesa Social e suas unidades administrativas, confor-
me especificações estabelecidas no Termo de Referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 325/2022-coNJUr
data da assinatura: 26/10/2022
vigência: 01/11/2022 - 31/10/2023.
valor Global: r$ 5.897.282,76 (cinco milhões, oitocentos e noventa e sete 
mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos)
Programação orçamentária: 21.101.06.122.1297.8338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas; Natureza: 339037; fontes: 0101 e 0301
contratada: liMPar liMPEZa E coNSErvaÇÃo ltda - EPP
cNPJ: 08.775.721/0001-85
Endereço: travessa Padre Prudencio, 43, B, comércio Belém cidade: Be-
lém/Pa,
ordenador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 871335

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1871/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 1854/2022-SaGa de 
21.10.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude ter permane-
cido na cidade de MaraBá/Pa,” B “, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1341208
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MaraBá/Pa
dEStiNo(S): BElÉM /Pa
PErÍodo: 18 à 25.10.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 07(sete completas)
SErvidor (ES): aMarildo lEitE doS SaNtoS, Mf: 5579376
JÔNataS raBElo GalvÃo, Mf: 5876842-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1907/2022 –saGa
oBJEtivo: Para realizar manutenção em embarcações.
ProcESSo: 2022/1346657
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
dEStiNo(S): aBaEtEtUBa/Pa
PErÍodo: 23 à 25.10.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErvidor (ES): tEN cEl PM MarcElo faBricio da coSta dE alBU-
QUErQUE, Mf: 5817722-1
2° SGt PM JoSE alEXaNdrE doS SaNtoS, Mf: 5587433-1
3° SGt PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1908/2022 –saGa
oBJEtivo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1362423
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
dEStiNo(S): SÃo PaUlo/SP
PErÍodo: 09 à 11.11.2022

QUaNtidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErvidor (ES): cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalvES, 
Mf: 5264162-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1909/2022 –saGa
oBJEtivo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1371423
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
dEStiNo(S): UBErlÂNdia/MG
PErÍodo: 02 à 08.08.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErvidor (ES): aNtÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
aMaUri MorEira doS SaNtoS, Mf: 5957745
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1910/2022 –saGa
oBJEtivo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/971885
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): MacaPá/aP
PErÍodo: 30 à 31.07.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErvidor (ES): tEN cEl PM aldEMi JoSÉ dE SoUZa carNEiro JÚNior, 
Mf: 5817838-1
cEl PM aUGUSto JoSÉ coElHo da Silva BittENcoUrt, Mf: 5755549-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1911/2022 –saGa
oBJEtivo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1346557
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
dEStiNo(S): toMÉ aÇU/Pa
PErÍodo: 19 à 20.10.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErvidor (ES): 3° SGt PM JoaQUiM dE MatoS BarrEira JÚNior, Mf: 
5795230-1
QUaNtidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErvidor (ES): Maria criStiNa foNSEca dE carvalHo, Mf: 57207763
Mario raSSi coNcEiÇÃo aMoraS, Mf: 3293720
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1912/2022 –saGa
oBJEtivo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1303113
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
dEStiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 10 à 16.10.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErvidor (ES): cYBEllE dE olivEira Mota, Mf: 5939895
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1913/2022 –saGa
oBJEtivo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1375251
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
dEStiNo(S): roNdoN do Pará, oUrilaNdia do NortE, ParaGoMiNaS 
E MaraBá/Pa
PErÍodo: 31.10 à 05.11.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErvidor (ES): cEl PM odiNEY dE SoUZa NoGUEira, Mf: 5630061
QUaNtidadE dE diáriaS: 05 ½ (cinco e meia)
SErvidor (ES): JoSÉ lEoNEl dE SoUSa coUtiNHo, Mf: 4014-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1914/2022 –saGa
oBJEtivo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1308550
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 21 à 24.09.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErvidor (ES): SGt BM Elcio doS SaNtoS aMaral, Mf: 5428491-1
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa
Portaria Nº 1915/2022 –saGa
oBJEtivo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1286326
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e 
Portaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEStiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 26.10.2022
QUaNtidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErvidor (ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
JoSÉ HUMBErto dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 871400
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.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo aMiGÁVeL ao coNtrato Nº 076/2020-seGUP/Pa
Processo: 2020/518213
Exercício: 2022
objeto: a rescisão amigável do contrato nº 076/2020-SEGUP, a contar 
da data da sua assinatura, com fundamento no inciso ii do art. 79 da lei 
nº 8.666/1993, bem como, de acordo com o item 17.2.2, da ‘’cláUSUla 
dÉciMa SÉtiMa – da rESciSÃo’’ do contrato originário
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 580/2022-coNJUr
data da assinatura: 31/10/2022
contratada: NortE tUriSMo ltda EPP
cNPJ: 05.570.254/0001-69
Endereço: travessa Padre Prudêncio, nº 43, Bairro: comércio cEP: 66.010-
150, Belém/Pa
ordenador: PaUlo roBErto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 871317

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 189/2022 – ccc: MaN-
TER o MAJ QOPM RG 33511 EDSON MELO DE CASTRO, como fiscal do 
contrato administrativo n° 025/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa faBBrica d’arMi PiEtro BErEtta S.P.a; cujo objeto é a 
aquisição de fuzil de assalto cal 7,62x51 nato com acessórios e peça de 
reposição; NoMEar o 1º tEN QoaPM rG 24503 MiltoN Brito da Silva 
filHo, em substituição a 2º tEN QoaPM rG 20745 Kátia SiMoNE Pi-
MENTEL LUZ, como fiscal interino do c.a nº 025/2022; MANTER o 2º SGT 
rG 24642 Márcio JoSÉ loBato cardoSo, como membro da comissão 
fiscalizadora; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de No-
vembro de 2022; SaNdro WaGNEr dE aNdradE dE do carMo – cEl 
QoPM rG 27317; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 871136
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 190/2022 – ccc: No-
MEar o 1º tEN QoaPM rG 24503 MiltoN Brito da Silva filHo, em 
substituição a 2º tEN QoaPM rG 20745 Kátia SiMoNE PiMENtEl lUZ, 
como fiscal do Contrato Administrativo nº 134/2021-CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa Nvf coMErcio E SErviÇo dE cliMatiZa-
ÇÃo; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de Novembro de 
2022;SaNdro WaGNEr dE aNdradE do carMo – cEl QoPM rG 27317; 
dirEtor dE aPoio loGÍStico da PMPa.

Protocolo: 871122
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 188/2022 – ccc: No-
MEar o 1º tEN QoaPM rG 24503 MiltoN Brito da Silva filHo, em 
substituição a 2º tEN QoaPM rG 20745 Kátia SiMoNE PiMENtEl lUZ, 
como fiscal do Contrato Administrativo nº 006/2022-CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa r. fiGUEirÓ PErEira & cia ltda -EPP; regis-
tre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de Novembro de 2022;SaN-
dro WaGNEr dE aNdradE do carMo – cEl QoPM rG 27317; dirEtor 
dE aPoio loGÍStico da PMPa.

Protocolo: 871123
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 191/2022 – ccc: No-
MEar o 1º tEN QoaPM rG 24503 MiltoN Brito da Silva filHo, em 
substituição a 2º tEN QoaPM rG 20745 Kátia SiMoNE PiMENtEl lUZ, 
como fiscal do Contrato Administrativo nº 130/2021-CCC/PMPA, celebra-
do entre a PMPa e a Empresa JEB coMErcio dE ElEtroNicoS EirE-
li; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de Novembro de 
2022;SaNdro WaGNEr dE aNdradE do carMo – cEl QoPM rG 27317; 
dirEtor dE aPoio loGÍStico da PMPa.

Protocolo: 871120
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 192/2022 – ccc: MaNtEr 
O TEN CEL QOPM RG 26287 MARCELO MANGAS DA SILVA, como fiscal do 
contrato administrativo nº 057/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa cata vENto rEfriGEraÇÃo; NoMEar o caP QoaPM rG 
11879 ROBERTO DE JESUS DAMASCENO, como fiscal interino do contrato 
administrativo nº 057/2022; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 01 de Novembro de 2022;SaNdro WaGNEr dE aNdradE do carMo 
– cEl QoPM rG 27317; dirEtor dE aPoio loGÍStico da PMPa.

Protocolo: 871107
Portaria Nº 060/2022 - dPcPM – objeto: Nomear o 2º tEN rG 
39911 Éddi Silva NUNES cardoSo como fiScal do acordo de coope-
ração nº 018/2022, celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a Prefeitura 
Municipal de augusto corrêa/Pa. Belém/Pa, 27/10/2022. cEl QoPM JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 871470
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 196/2022 – ccc: No-
MEar o tEN cEl QoPM rG 31140 alaN raYol da cUNHa PaES, em subs-
tituição ao tEN cEl QoPM rG 29169 MaNoEl do Socorro fErrEira, 
como fiscal do Contrato Administrativo n° 061/2022-CCC/PMPA, celebrado 

entre a PMPa e a Empresa coMPaNHia BraSilEira dE cartUcHoS - 
cBc; cujo objeto é a aquisição de munição de 9MM para atender as neces-
sidades da PMPa; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de 
Novembro de 2022; GiSElY MoraES dE carvalHo – tEN cEl QoPM rG 
30354; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 871175
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 195/2022 – ccc: No-
MEar o tEN cEl QoPM rG 31140 alaN raYol da cUNHa PaES, em subs-
tituição ao tEN cEl QoPM rG 29169 MaNoEl do Socorro fErrEira, 
como fiscal do Contrato Administrativo n° 289/2018-CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa BraSil rENt a car; cujo objeto é a Presta-
ção de serviço de locação de veículos automotores; registre-se, publique-
se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de Novembro de 2022; GiSElY MoraES dE 
carvalHo – tEN cEl QoPM rG 30354; chefe do centro de compras e 
contratos da PMPa.

Protocolo: 871176
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 194/2022 – ccc: No-
MEar o tEN cEl QoPM rG 31140 alaN raYol da cUNHa PaES, em subs-
tituição ao tEN cEl QoPM rG 29169 MaNoEl do Socorro fErrEira, 
como fiscal do Contrato Administrativo n° 016/2020-CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa UNidaS vEÍcUloS ESPEciaiS; cujo objeto é a 
Prestação de serviço de locação de veículos para atender as necessidades 
da PMPa; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de Novem-
bro de 2022; GiSElY MoraES dE carvalHo – tEN cEl QoPM rG 30354; 
chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 871179
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 197/2022 – ccc: No-
MEar o 2º tEN QoaPM rG 28586 aldir GoMES doS SaNtoS, em subs-
tituição ao 1º tEN QoPM rG 39214 alaN PatricK araÚJo da coSta, 
para exercer a função de Presidente da comissão fiscalizadora do contrato 
administrativo n.º 006/2021, celebrado entre a PMPa e a Empresa coNS-
trUtora ENErGEo ltda, construção do Prédio da 24ª ciPM, no município 
de itupiranga; MaNtEr o 3º SGt rG 34792 divaN coSta rodriGUES, 
como Membro da Comissão fiscalizadora do Contrato n.º 006/2021;MAN-
tEr o Sd PM rG 41881 lUcaS MarSi SoUZa caMPElo, como Membro da 
Comissão fiscalizadora do Contrato n.° 006/2021; Registre-se, publique-
se, cumpra-se; Belém/Pa, 01 de Novembro de 2022; GiSElY MoraES dE 
carvalHo – tEN cEl QoPM rG 30354; chefe do centro de compras e 
contratos da PMPa.

Protocolo: 871209

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 5689/22/di/dF, contida no doE nº 35.151 
do dia 19/10/2022; onde Lê-se: Servidores: caP PM amanda Suely Pa-
lheta Galvão; cPf: 004.976.772-02 ; valor: r$870,42. SGt PM Herme-
son dos Santos Galvão; cPf: 000.155.752-17; valor: r$791,28. Leia-
se: cB PM Shirley cristina lobato da Silva; cPf: 690.720.782-68; valor: 
r$759,60. Sd PM lucas augusto costa Gonçalves; cPf: 012.021.902-60; 
valor: r$750,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHo-
Sa BEZErra.

Protocolo: 871160
errata da Portaria Nº 5899/22/di/dF, contida no doE nº 35.166 do 
dia 27/10/2022; onde Lê-se: SGt PM fernanda rafaela Batista Pedroso; 
cPf: 686.427.172-20; valor: r$923,16. Leia-se: SGt PM antonio Paulo de 
Sousa albuquerque; cPf: 373.800.602-87; valor: r$923,16. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 5984/22/di/dF, contida no doE nº 35.168 do 
dia 28/10/2022; onde Lê-se: Servidor: SUB tEN PM rubterson Quemel 
rodrigues Gonçalves; cPf: 354.206.502-15; valor: r$923,16. Leia-
se: Sd PM aguinaldo Soares da Silva; cPf: 012.601.652-64; valor: 
r$886,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BE-
ZErra.

Protocolo: 871508

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 72/2022/dL/
PMPa
PaE Nº 2022/1172259
PartES: o EStado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:
cUrSo dE adaPtaÇÃo À GradUaÇÃo dE 3º SarGENto – cGS PMPa 
2022 – tUrMa iii

BeLÉM
disciPLiNa iNstrUtor cPF VaLor

1. arMaMENto E tiro 
Policial

ádaMUS daNiEl daMaScENo 
dE vaScoNcEloS 852.470.732-15 r$ 3.500,00

2. tUtor MaStEr ádaMUS daNiEl daMaScENo 
dE vaScoNcEloS 852.470.732-15 r$ 3.948,00

3. lEGiSlaÇÃo BáSica iNSti-
tUcioNal

adriaNo NaZarENo GÓES 
da Silva 889.710.232-87 r$ 2.100,00

4. PalEStra 6: EdUcaÇÃo 
fiNaNcEira

alEXaNdrE viNÍciUS caMPoS 
daMaScENo 391.494.202-91 r$ 400,00

5. corrESPoNdÊNcia Poli-
cial Militar aliNE SoUSa olivEira 009.262.232-16 r$ 1.800,00
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6. 
PalEStra 1: tEcNoloGiaS 

da iNforMaÇÃo E tElEco-
MUNicaÇÃo

aliNE SoUSa olivEira 009.262.232-16 r$ 300,00

7. PalEStra 3: PolÍcia dE 
ProXiMidadE

allaN SUllivaN diaS dE 
SoUZa 658.729.082-53 r$ 350,00

8. lEGiSlaÇÃo ESPEcial 
(Ead) tUtor

aNa caroliNa da Silva 
MENdoNÇa SciENZa 946.487.782-00 r$ 1.050,00

9. cHEfia E lidEraNÇa artHUr BEZErra da Silva 595.070.982-91 r$ 1.540,00
10. SUPErviSor artHUr BEZErra da Silva 595.070.982-91 r$ 3.990,00

11. PalEStra 8: coMPorta-
MENto dE aUtoProtEÇÃo BrUNo fErrEira MaZZÉ 083.383.254-90 r$ 350,00

12. trEiNaMENto fÍSico 
Militar

cláUdio WallacE liSBoa 
alMEida 747.158.602-87 r$ 2.080,00

13. PalEStra 11: tÉcNicaS 
dE ENSiNo

ElciMar Maria dE olivEira 
liMa 231.684.042-68 r$ 450,00

14. dirEito adMiNiStrativo 
(Ead) tUtor

EltoN roBErto SarMENto dE 
olivEira 769.163.082-49 r$ 1.050,00

15. oPEraÇÕES PoliciaiS EM 
árEa dE SElva

fáBio dE caStro GoNÇalvES 
ZaMPiEtro 817.832.482-20 r$ 1.800,00

16. 
GErENciaMENto dE 

criSES E tÉcNicaS dE 
NEGociaÇÃo

fEliPE corrÊa airES 831.717.622-34 r$ 2.100,00

17. ProcEdiMENto E ProcES-
SoS corrEicioNaiS JacKSoN MarQUES SalES 016.239.561-29 r$ 3.080,00

18. 
PalEStra 2: NoÇÕES dE 
GEStÃo dE ProJEtoS E 

caPtaÇÃo dE rEcUrSoS

JEaNdErSoN da Silva 
Saraiva 704.470.712-20 r$ 400,00

19. PalEStra 7: aSPEctoS 
GEraiS doS PoP’s Na PM JorGE faBrÍcio doS SaNtoS 377.472.402-44 r$ 350,00

20. iNStrUÇÃo Policial 
Militar BáSica

JoSÉ cÍcEro doS SaNtoS 
olivEira 615.466.742-68 r$ 2.640,00

21. 
atividadE dE iNtEliGÊN-

cia Policial Militar (Ead) 
coNtEUdiSta

JoSÉ dE JESUS PalHEta 
JÚNior 402.117.702-72 r$ 1.540,00

22. dirEitoS HUMaNoS (Ead) 
tUtor

JoSENildo rodriGUES 
dE liMa 798.857.562-72 r$ 360,00

23. dirEito PENal Militar lUciaNa aParEcida caBral 
coElHo MaZZÉ 976.068.632-53 r$ 2.100,00

24. dirEito adMiNiStrativo 
(Ead) coNtEUdiSta

lUciaNa aParEcida caBral 
coElHo MaZZÉ 976.068.632-53 r$ 2.100,00

25. lEGiSlaÇÃo ESPEcial 
(Ead) coNtEUSdiSta

lUciaNa aParEcida caBral 
coElHo MaZZÉ 976.068.632-53 r$ 2.100,00

26. 
atividadE dE iNtEliGÊN-

cia Policial Militar (Ead) 
tUtor

MadElEiNE BaStoS dE vEra 
crUZ 950.396.942-53 r$ 770,00

27. atENdiMENto PrÉ – 
HoSPitalar Marco roGÉrio SciENZa 012.825.791.18 r$ 840,00

28. PoliciaMENto oStENSivo 
GEral MaXWEll MatoS dE SoUSa 893.291.122-34 r$ 3.080,00

29. dirEitoS HUMaNoS (Ead) 
coNtEUdiSta MUrillo BaStoS GUErra 750.555.032-20 r$ 840,00

30. PalEStra 4: QUalidadE 
dE vida

NatHália fErrEira dE 
alMEida 011.618.112-57 r$ 350,00

31. PalEStra 10: atENdiMEN-
to a GrUPoS vUlNErávEiS

Silvia MarGarEtH SoUZa 
doS SaNtoS 298.596.202-10 r$ 300,00

32. PalEStra 5: MEdiaÇÃo dE 
coNflitoS

SUEllEN cHrYStiaN fariaS 
corrÊa NErES 844.994.352-34 r$ 350,00

33. dirEito ProcESSUal 
PENal Militar

SUlivaN HEvElliN PiMENtEl 
dE araÚJo 914.810.822-72 r$ 2.100,00

34. 
PalEStra 9: aSPEctoS 
coNStitUcioNaiS da 

atividadE PM

WilliaM raPHaEl da Silva 
BalBiNo rodriGUES 083.906.104-85 r$ 350,00

caPaNeMa

35. PoliciaMENto oStENSivo 
GEral

alaN PatricK araÚJo da 
coSta 951.626.402-53 r$ 3.080,00

36. arMaMENto E tiro 
Policial alciclEY carvalHo ModESto 731.996.212-87 r$ 7.000,00

37. lEGiSlaÇÃo ESPEcial 
(Ead) tUtor aliNE SoUSa olivEira 009.262.232-16 r$ 1.800,00

38. dirEito PENal Militar aUGUSto MUllEr coSta 
PENHa 883.534.862-53 r$ 1.800,00

39. dirEito ProcESSUal 
PENal Militar

aUGUSto MUllEr coSta 
PENHa 883.534.862-53 r$ 1.800,00

40. lEGiSlaÇÃo BáSica iNSti-
tUcioNal

aUGUSto MUllEr coSta 
PENHa 883.534.862-53 r$ 1.800,00

41. corrESPoNdÊNcia Poli-
cial Militar

BrUNo EliaKiM diaS 
olivEira 012.443.353-71 r$ 1.800,00

42. dirEitoS HUMaNoS (Ead) 
tUtor

daNiEl rodolfo dE araÚJo 
rodriGUES 748.350.922-87 r$ 720,00

43. dirEito adMiNiStrativo 
(Ead) tUtor ElciNEi dE olivEira coSta 429.469.482-34 r$ 2.100,00

44. iNStrUÇÃo Policial 
Militar BáSica

flaviaNo EMilio coSta 
coNdE 949.712.692-15 r$ 2.640,00

45. oPEraÇÕES PoliciaiS EM 
árEa dE SElva

flaviaNo EMÍlio coSta 
coNdE 949.712.692-15 r$ 1.800,00

46. SUPErviSor JENifEr PriScila doS SaNtoS 
PaNtoJa 931.132.262-87 r$ 3.420,00

47. cHEfia E lidEraNÇa JoÃo HailtoN araÚJo dE 
Brito 847.618.062-49 r$ 1.320,00

48. SUPErviSor JoÃo HailtoN araÚJo dE 
Brito 847.618.062-49 r$ 3.420,00

49. dirEito PENal Militar JoaQUiM valdEci vaScoNcE-
loS JÚNior 962.472.152-15 r$ 2.100,00

50. dirEito ProcESSUal 
PENal Militar

JoaQUiM valdEci vaScoNcE-
loS JÚNior 962.472.152-15 r$ 2.100,00

51. lEGiSlaÇÃo BáSica iNSti-
tUcioNal

JoaQUiM valdEci vaScoNcE-
loS JÚNior 962.472.152-15 r$ 2.100,00

52. ProcEdiMENto E ProcES-
SoS corrEicioNaiS

JoaQUiM valdEci vaScoNcE-
loS JÚNior 962.472.152-15 r$ 6.160,00

53. cHEfia E lidEraNÇa JorGE aUGUSto laraNJEira 
MElo 585.188.432-00 r$ 1.540,00

54. 
GErENciaMENto dE 

criSES E tÉcNicaS dE 
NEGociaÇÃo

JorGE aUGUSto laraNJEira 
MElo 585.188.432-00 r$ 4.200,00

55. iNStrUÇÃo Policial 
Militar BáSica JoSÉ roBSoN da Silva diaS 987.411.102-00 r$ 3.080,00

56. oPEraÇÕES PoliciaiS EM 
árEa dE SElva JoSÉ roBSoN da Silva diaS 987.411.102-00 r$ 2.100,00

57. PoliciaMENto oStENSivo 
GEral JoSÉ roBSoN da Silva diaS 987.411.102-00 r$ 3.080,00

58. atENdiMENto PrÉ – 
HoSPitalar

JoSEElSoN MoNtEiro 
GUiMarÃES 489.337.242-49 r$ 1.680,00

59. corrESPoNdÊNcia Poli-
cial Militar raMiro dE SoUSa aGUiar 045.077.813-45 r$ 1.800,00

60. atividadE dE iNtEliGÊN-
cia Policial Militar (Ead)

rodiNElSoN dE liMa 
SaNcHES 900.524.802-59 r$ 1.540,00

MaraBÁ

61. corrESPoNdÊNcia Poli-
cial Militar

adriaNa vaNESSa rEdiG dE 
olivEira 005.172.722-61 r$ 1.800,00

62. lEGiSlaÇÃo ESPEcial 
(Ead) tUtor

aNa caroliNa da Silva 
MENdoNÇa SciENZa 946.487.782-00 r$ 1.050,00

63. SUPErviSor aUrEliaNo da coNcEiÇÃo 
NaSciMENto 953.339.402-15 r$ 3.420,00

64. atENdiMENto PrÉ – 
HoSPitalar carME dE SoUSa araÚJo 012.277.062-51 r$ 840,00

65. oPEraÇÕES PoliciaiS EM 
árEa dE SElva

EdilSoN doS SaNtoS 
BarroSo 505.078.263-53 r$ 1.800,00

66. dirEito adMiNiStrativo 
(Ead) tUtor

EltoN roBErto SarMENto dE 
olivEira 769.163.082-49 r$ 1.050,00

67. arMaMENto E tiro 
Policial HarlEY alvES da coSta 649.184.242-87 r$ 3.500,00

68. dirEito ProcESSUal 
PENal Militar

HÉlio HErNaNi oEiraS 
forMiGoSa 587.522.502-53 r$ 2.100,00

69. lEGiSlaÇÃo BáSica iNSti-
tUcioNal

idENilSoN GaSPar dE 
carvalHo 397.141.872-49 r$ 1.800,00

70. PoliciaMENto oStENSivo 
GEral Jairo rodriGUES dE SoUZa 643.008.622-49 r$ 2.640,00

71. iNStrUÇÃo Policial 
Militar BáSica

JoSÉ ricardo PaSSoS 
cHavES 376.792.792-68 r$ 3.080,00

72. dirEitoS HUMaNoS (Ead) 
tUtor

JoSENildo rodriGUES 
dE liMa 798.857.562-72 r$ 360,00

73. 
GErENciaMENto dE 

criSES E tÉcNicaS dE 
NEGociaÇÃo

KarPJiaNNE carvalHo loPES 797.726.172-34 r$ 1.800,00

74. 
atividadE dE iNtEliGÊN-

cia Policial Militar (Ead) 
tUtor

MadElEiNE BaStoS da vEra 
crUZ 950.396.942-53 r$ 770,00

75. cHEfia E lidEraNÇa Maria lYdiaNNE rodriGUES 
dE SoUSa 786.496.842-20 r$ 1.100,00

76. trEiNaMENto fÍSico 
Militar NaEldSoN corrÊa Brito 808.481.502-44 r$ 1.560,00

77. ProcEdiMENto E ProcES-
SoS corrEicioNaiS SilMar KaESKi 010.020.801-00 r$ 3.080,00

78. dirEito PENal Militar WaGNoN PErEira dE SoUSa 006.066.592-00 r$ 2.100,00
saNtarÉM

79. ProcEdiMENto E ProcES-
SoS corrEicioNaiS alEXaNdrE rEiS GUiMarÃES 484.776.722-53 r$ 3.080,00

80. 
GErENciaMENto dE 

criSES E tÉcNicaS dE 
NEGociaÇÃo

aNdErSoN lEvY MardocK 
corrÊa 319.635.102-59 r$ 2.100,00

81. atENdiMENto PrÉ – 
HoSPitalar aNGÉlica riBEiro Silva 947.895.252-87 r$ 720,00

82. atENdiMENto PrÉ – 
HoSPitalar

carloS HENriQUE doS SaN-
toS PortEla 743.171.482-34 r$ 840,00

83. iNStrUÇÃo Policial 
Militar BáSica – iPMB cEliElSoN Silva 403.355.002-00 r$ 2.640,00

84. PoliciaMENto oStENSivo 
GEral

dErliSSoN dE araÚJo 
GoNÇalvES 588.082.642-20 r$ 2.640,00

85. 
atividadE dE iNtEliGÊN-

cia Policial Militar (Ead) 
tUtor

diÓGENES aUrÉlio coUto 
BraGa 583.927.772-04 r$ 1.540,00

86. cHEfia E lidEraNÇa dioGo GodiNHo dE SoUZa 881.598.252-34 r$ 1.320,00

87. 
GErENciaMENto dE 

criSES E tÉcNicaS dE 
NEGociaÇÃo

dioGo GodiNHo dE SoUZa 881.598.252-34 r$ 1.800,00

88. arMaMENto E tiro 
Policial EladYr NoGUEira liMa NEto 633.999.972-72 r$ 3.500,00

89. dirEito ProcESSUal 
PENal Militar ElEilSoN liMa PiNHEiro 323.747.202-68 r$ 1.800,00

90. oPEraÇÕES PoliciaiS EM 
árEa dE SElva ElMaNo SEriQUE dE caStro 357.409.492-20 r$ 1.500,00

91. trEiNaMENto fÍSico 
Militar flávio BErNardES BatiSta 845.431.242-00 r$ 1.820,00
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92. corrESPoNdÊNcia Poli-
cial Militar

fraNciSca daS cHaGaS dE 
PaUla MaciEl 403.339.142-87 r$ 2.400,00

93. lEGiSlaÇÃo BáSica iNSti-
tUcioNal

fraNciSco aNtENor dE 
liMa Silva 590.366.722-87 r$ 2.100,00

94. SUPErviSor HEldEr da Silva BraNdÃo 
ESQUErdo 582.252.262-91 r$ 3.990,00

95. lEGiSlaÇÃo ESPEcial 
(Ead) tUtor JacKSoN MarQUES SalES 016.239.561-29 r$ 2.100,00

96. trEiNaMENto fÍSico 
Militar JarlaN alMEida da Silva 769.961.902-15 r$ 1.820,00

97. cHEfia E lidEraNÇa JErÔNiMo MoNtEiro da 
Silva 804.557.272-87 r$ 1.540,00

98. ProcEdiMENto E ProcES-
SoS corrEicioNaiS JHEritH diaS GoMES 009.158.472-80 r$ 3.080,00

99. SUPErviSor JHEritH diaS GoMES 009.158.472-80 r$ 3.990,00

100. oPEraÇÕES PoliciaiS EM 
árEa dE SElva JoSÉ riBaMar alvES dE liMa 585.209.372-68 r$ 2.100,00

101. dirEito PENal Militar JoSEldE frEitaS BarBoSa 625.242.912-00 r$ 2.100,00

102. corrESPoNdÊNcia Poli-
cial Militar KatiaNE dE aGUiar rocHa 805.129.332-00 r$ 2.100,00

103. dirEito PENal Militar MarNilZa coNcEiÇÃo Moita 357.720.932-15 r$ 2.100,00

104. lEGiSlaÇÃo BáSica iNSti-
tUcioNal NaYara alvES dE JESUS 005.020.252-98 r$ 2.100,00

105. dirEito ProcESSUal 
PENal Militar

PriScilla KEtHENY GoMES 
fariaS 020.676.312-33 r$ 2.100,00

106. iNStrUÇÃo Policial 
Militar BáSica – iPMB SÉrGio Silva 570047812-91 r$ 2.640,00

107. dirEitoS HUMaNoS (Ead) 
tUtor

SUEllEN cHrYStiaN fariaS 
corrÊa NErES 844.994.352-34 r$ 840,00

108. PoliciaMENto oStENSivo 
GEral tarciSo diNiZ dE liMa 992.520.822-04 r$ 3.080,00

109. dirEito adMiNiStrativo 
(Ead) tUtor tHiaGo rodriGUES fEitoSa 001.025.872-80 r$ 2.100,00

110. arMaMENto E tiro 
Policial WiltoN MaGalHÃES cHavES 723.353.001-72 r$ 3.500,00

111. ProcEdiMENto E ProcES-
SoS corrEicioNaiS alEXaNdrE rEiS GUiMarÃES 484.776.722-53 r$ 3.080,00

total r$ 221.368,00
total coM PatroNal r$ 265.641,00

do oBJEto: contratação dos docentes selecionados para ministrarem as 
instruções das disciplinas previstas no Projeto Pedagógico do cUrSo dE 
adaPtaÇÃo À GradUaÇÃo dE 3º SarGENto – cGS PMPa 2022 – tUrMa iii.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
valor EStiMado: r$ 265.641,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, seis-
centos e quarenta e um reais).
rEcUrSoS orÇaMENtárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8832 – capacitação de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 33.90.36. – outros Serviços de terceiros 
- Pessoa física; 33.90.47. - obrigações tributarias e contributivas; Pi: 
1050008832c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários).
ordENador rESPoNSávEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNtE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 01 de novembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 871101

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
ProcESSo PaE Nº 2022/1172259
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 72/2022/dl/PMPa visando à “contratação de docentes” 
para ministrar aula no cUrSo dE adaPtaÇÃo À GradUaÇÃo dE 3º Sar-
GENto – cGS PMPa 2022 – tUrMa iii.
valor: r$ 265.641,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e qua-
renta e um reais).
Belém - Pa, 01 de novembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 871102

.

.

diÁria
.

Portaria Nº6197/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciaria 
Militar; fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ba-
gre-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 10/10/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGt PM carlos andré cascaes Miranda; 
cPf: 592.449.092-00; valor: r$131,88. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6198/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: abaetetuba-Pa; Período: 14 a 21/10/2022; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: tEN PM fábio de castro 

Gonçalves Zampietro; cPf: 817.832.482-20; valor: r$1.975,54. SGt PM 
Gilson de Brito oliveira; cPf: 683.767.312-20; valor: r$1.846,32. SGt PM 
Pedro Menezes Silva filho; cPf: 689.887.372-53; valor: r$1.846,32. 
SGt PM rafael addario Bastos; cPf: 735.759.412-20 ; valor: r$1.846,32. 
cB PM Eduardo augusto Henriques campos; cPf: 749.144.562-49; valor: 
r$1.772,40. cB PM John anderson Melo da Silva; cPf: 805.925.702-15; 
valor: r$1.772,40. cB PM rafael Nogueira da Silva; cPf: 899.280.832-
15; valor: r$1.772,40. Sd PM ronaldes de oliveira ferreira; cPf: 
932.438.392-20; valor: r$1.772,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6199/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Marabá-Pa; Período: 03 a 08/10/2022; Quantidade de diárias: 06 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: tEN PM adler Pinheiro Braga; 
cPf: 005.016.692-13; valor: r$1.693,32. SGt PM rafael addario Bastos; 
cPf: 735.759.412-20; valor: r$1.582,56. SGt PM alexandre dos San-
tos oliveira; cPf: 855.906.902-00; valor: r$1.582,56. SGt PM Gilson de 
Brito oliveira; cPf: 683.767.312-20 ; valor: r$1.582,56. cB PM rogerio 
costa arnaud; cPf: 906.827.002-82; valor: r$1.519,20. cB PM diego dos 
Santos freitas; cPf: 883.597.002-49 ; valor: r$1.519,20. cB PM Wellin-
gton roberto da Silva reis; cPf: 007.440.622-17; valor: r$1.519,20. 
cB PM Eduardo augusto Henriques campos; cPf: 749.144.562-49; valor: 
r$1.519,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6200/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; des-
tino: Jacareacanga-Pa; Período: 17 a 21/10/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGt PM cezar augusto 
Paiva de albuquerque; cPf: 414.628.232-20; valor: r$1.186,92. cB PM 
tiales aguiar ferreira; cPf: 963.986.122-72; valor: r$1.139,40. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6201/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: altamira-Pa; Período: 24 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: tEN cEl PM leno Márcio Barros 
do carmo; cPf: 766.799.936-87; valor: r$1.107,82. SGt PM christian 
amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; valor: r$923,16. Sd PM diogo Sou-
za Benjamim; cPf: 028.154.822-66 ; 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 Nº6202/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: cametá-Pa; Período: 21/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: tEN PM Kaio felipe ferreira Guimaraes; cPf: 
001.496.352-30; valor: r$141,11. SGt PM roberto da conceição Martins; 
cPf: 410.662.512-15; valor: r$131,88. SGt PM Emerson carvalho da Sil-
va; cPf: 487.618.182-91; valor: r$131,88. SGt PM Max alexandre Men-
donça rui Seco; cPf: 593.101.202-82; valor: r$131,88. SGt PM Marcos 
roberto Pereira Pinheiro; cPf: 585.291.012-00 ; valor: r$131,88. SGt PM 
oseias carvalho de Souza; cPf: 481.401.392-20; valor: r$131,88. 
SGt PM frankson Barroso Silva; cPf: 671.078.422-34; valor: r$131,88. 
cB PM Nivaldo corrêa viégas; cPf: 917.616.382-20; valor: r$126,60. 
cB PM Marcelo Hegom da Paixão trindade; cPf: 002.475.942-29; valor: 
r$126,60. cB PM andré de almeida costa; cPf: 902.873.202-00; valor: 
r$126,60. Sd PM luter Miro Junior Martins rocha; cPf: 012.912.712-44; 
valor: r$126,60. Sd PM ruben adiel costa de Sousa; cPf: 001.626.142-92 
; valor: r$126,60. Sd PM Nathalia vanderlei lopes; cPf: 009.401.312-85; 
valor: r$126,60. Sd PM Emilio cristiano Galdez lyra; cPf: 022.573.012-
00; valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6203/22/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 aldinar de Queiroz alves; cPf: 750.471.012-15; va-
lor: r$1.450,68. Sd PM celso luiz de aviz dos Santos; cPf: 916.425.902-
15; valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 871590
Portaria Nº6191/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 13 a 24/10/2022; Quantidade de diárias: 
12 de alimentação e 11 de Pousada; Servidores: tEN PM Breno carlos de 
Souza Santos; cPf: 950.071.482-53; valor: r$3.245,53. SGt PM Walter 
Santos damasceno Júnior; cPf: 716.649.982-68; valor: r$3.033,24. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6192/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: curralinho-Pa; Período: 27 a 28/10/2022; Quantidade de diárias: 
01 de pousada; Servidores: SGt PM rogério de Jesus Sobrinho; cPf: 
772.156.212-00; valor: r$131,88. SGt PM Ednaldo do Espirito Santo Mi-
randa; cPf: 637.707.682-72; valor: r$131,88. cB PM José augusto dos 
Santos; cPf: 799.035.762-34; valor: r$126,60. cB PM átila ronaldo lima 
vilhena; cPf: 004.018.012-33; valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº6193/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: castanhal-Pa; Período: 03/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: CAP PM Claudia Pinheiro Rufino Rabelo; CPF: 
767.272.202-63; valor: r$118,69. tEN PM Breenda Baker tavares; cPf: 
995.016.432-04; valor: r$116,05. SGt PM aldair José dos Santos; cPf: 
799.035.762-34; valor: r$87,04. SGt PM Kellison carlos chaves de oli-
veira; cPf: 728.128.772-00; valor: r$87,04. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6194/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
castanhal-Pa; Período: 03/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação; Servidores: MaJ PM alexandre da Silva correa; cPf: 680.215.002-
63; valor: r$131,88. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6195/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; desti-
no: Bagre-Pa; Período: 21 a 23/10/2022; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: tEN PM Jean costa da costa; cPf: 
746.060.342-20; valor: r$564,44. SGt PM rosinaldo cardoso Sobrinho; 
cPf: 429.446.512-34; valor: r$527,52. cB PM Eder da Gama E Gama; 
cPf: 830.025.292-49; valor: r$506,40. cB PM Paulo Ederson Marques 
lobato; cPf: 789.150.312-53; valor: r$506,40. Sd PM ruan vitor tava-
res Uchoa da Silva; cPf: 010.783.232-16; valor: r$506,40. Sd PM José 
Moreira Silva da Silva Neto; cPf: 011.073.242-11; valor: r$506,40. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6196/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; fUN-
daMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: Melgaço-Pa; Período: 10/10 a 12/10/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação 02 de Pousada; Servidores: tEN PM felipe diego lopes da 
Silva; cPf: 011.942.612-99; valor: r$564,44. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 871550
Portaria Nº6190/22/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 alimenta-
ção e 06 de pousada; Servidores: SGt PM Wilson de Sousa Barata; cPf: 
885.229.542-91 ; valor: r$1.450,68. cB PM abraham lincoln larrat; cPf: 
964.033.902-44; valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 871296

.
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 012/sUPriMeNto de FUNdo/cedec 
de 31 de oUtUBro de 2022.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022, resolve:
art. 1º – conceder Suprimento de fundo ao SGt QBM JoSafa PErEira 
MartiNS, Mf 5420970/1, do 4º GBM/SaNtarÉM.
art. 2º – o valor do Suprimento de fundo corresponde a r$ 650,00 (SEiS-
cENtoS E ciNQUENta rEaiS), correrá a conta do Estado com a seguinte 
classificação:
funcional Programática: 06.182.1502.8827.
Elemento de despesa: 339039 –  SErviÇoS PESSoa JUrÍdica
valor: r$ 650,00 (SEiScENtoS E ciNQUENta rEaiS).
fonte: 0101000000
art. 3º – o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação e prestação de contas, a contar da data do recebimento do re-
curso.
Jayme de aviz Benjó– cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 871036

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 265 diÁria/cedec de 31 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 

de 12 de Janeiro de 2022.
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGt QBM MaNUEl Maria cardoSo PE-
rEira E cB QBM JUlio cESar PErotE cHavES, 21 (vinte e uma) diárias 
de alimentação e 20 (vinte) diárias de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 10.597,68 (dEZ Mil, QUiNHENtoS E NovENta E SEtE 
rEaiS E SESSENta E oito cENtavoS), por terem se deslocado de abae-
tetuba e Salinópolis-Pa, respectivamente, para o município de Belém-Pa, 
na região de integração do Guajará e com diárias do grupo B, no período 
de 30 de outubro a 19 de novembro de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 871034
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3326/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 08 de setembro 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 do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, pu-
blicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que estabelece 
normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da administra-
ção Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/790974, em que consta o ofício nº1.565/2022-GaB.SEc/SEGUP, da-
tado de 22 de junho de 2022, por meio do qual o Excelentíssimo Senhor 
Ualame fialho Machado, Secretário de Estado de Segurança Pública e de-
fesa Social, solicita a cessão do servidor WaliSoN MaGNo daMaScENo, 
Matrícula nº 5914023, a fim de exercer a função de piloto no Grupamento 
aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará - GraESP;
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica nº 1759/2022 coNJUr exarada 
pela consultoria Jurídica da Polícia civil do Estado do Pará - coNJUr/PcPa, 
favorável ao pleito;
coNSidEraNdo ainda, a manifestação da Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração - SEPlad, bem como a autorização do Excelen-
tíssimo chefe da casa civil da Governadoria, de acordo com os termos do 
artigo 12, do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, tendo em vista que a 
cessão do servidor em questão é exceção às regras do referido dispositivo,
r E S o l v E: i - cEdEr o servidor dPc WaliSoN MaGNo daMaScENo, 
Matrícula nº 5914023, para a Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social - SEGUP, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus ao 
órgão cedente, sem reembolso, a contar de 20/08/2022 até 17/08/2026, 
em conformidade com o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020;
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
PolÍcia civil do EStado do Pará
dElEGacia-GEral dE PolÍcia civil
* rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÃo, No doe 
35.113, de 13/09/2022.

Protocolo: 871531
Belém-Pa, terça-feira, 01 de novembro de 2022.
Portaria N.º 130 /2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalvES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a Portaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolvE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor rEiNaldo aUGUS-
to coSta SoarES, assistente administrativo, matrícula n° 3159264/1 , 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 388/2022 – 
Pc/Pa, firmado com a EMPRESA NACIONAL CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS 
tÉcNicoS ltda, cNPJ N° 02.934.270/0001-03, cujo objeto é a coNtra-
taÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para rEforMa E adEQUaÇÃo do 
PrÉdio QUE aBriGoU a dElEGacia dE vila doS caBaNoS, e no seu 
impedimento o servidor fErNaNdo lUiS MoraES da cÂMara, técnico 
em Gestão de infra-Estrutura, matrícula n° 55590300/1 , 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:
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a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – 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: 871472

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°388/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: convi-
te nº 001/2022-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e Nacional construções & Serviços ltda. cNPJ nº 
02.934.270/0001-03. data da assinatura: 26/10/2022. vigência: 12 me-
ses a partir de sua publicação. valor: r$=223.106,11. objeto: contrata-
ção de Empresa de Engenharia Especializada para reforma e adequação 
da depol. de vila dos cabanos. Processo nº 2022/407764. orçamento: 
função Programática: 40101.06.181.1502.7559; Elemento de despesa: 
449051; fonte: 0101. contratada: Nacional construções & Serviços ltda 
Endereço: trav. angustura nº 822, Sacramenta, Belém/Pa, cEP 66120-
230, Belém/Pa. ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado 
do Pará. republicado por ter saído com incorreção no doE nº 35.170 de 
31/10/2022.

Protocolo: 871172

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 354/2022 Pc/Pa
Apostilamento do Contrato n° 354/2022-PC/PA, firmado entre a POLÍ-
cia civil do EStado do Pará inscrita no cNPJ n° 00.368.105/0001-
06 e a empresa M.i. MoNtrEal iNforMática, inscrita no cNPJ n° 
42.563.692/0001-06, Matriz para alteração de cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica – cNPJ, em razão de mudança no endereço do processo pro-
dutivo da contratada.
considerando Manifestação n° 2395/2022 coNJUr-Pc/Pa, pelo entendi-
mento da possibilidade de alteração do cNPJ, rEcoMENdaNdo a utilização 
de termo aditivo para sua formalização;
considerando a Manifestação da SEPlad, indicando um aPoStilaMENto 
para efetivar a alteração do cNPJ da coNtratada, formalizando assim a 
atualização dos dados do contrato em questão;
o PrEÂMBUlo do contrato passa a ter a seguinte redação, na forma abaixo:
a PolÍcia civil do EStado 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 dele-
gado Geral da Polícia civil do Estado do Pará, nomeado por meio de de-
creto, publicado no Diário Oficial nº 34.333 do Estado do Pará, Dr. WALTER 
rESENdE dE alMEida, brasileiro, 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 delegada, Sra. aNa MicHEllE GoNÇalvES 
SoarES ZaGalo, brasileira, 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. 182/2019-dG/Pc-Pa, de 
28 de outubro de 2020, publicada no doE nº. 34.394, de 04 de novembro 
de 2020, doravante denominado coNtrataNtE, e a empresa M.i. MoN-
trEal iNforMática S. a., inscrita no cNPJ nº 42.563.692/0011-06, com 
sede na rodovia augusto Montenegro nº 4300, sala 1101 a 1109, torre 
sul Parque verde-Belém/Pa, cEP-66635-11, neste ato representada por 
EdUardo dE aBrEU coUtiNHo, portador da rG nº 95.319, expedida pela 
oaB/rJ e cPf nº 070.082.087-66, como coNtratada, resolvem celebrar 
o presente contrato, de acordo com processo nº 2022/441913, conforme 
as cláusulas e condições seguintes que reciprocamente aceitam e se obri-
gam a cumprir:
Belém/Pa, 28 de outubro de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalvES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia ciivil do Estado do Pará
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.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 539/2022-aai/GaB/correGePoL de 13/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar responsabilidades 
no tocante aos fatos apresentados em audiência de custódia, referente a 
conduta arbitrária e incompatível com a função praticada por um Policial 
civil direcionada ao preso H.S.B., quando este estava sendo preso em de-
corrência de um Mandado de Prisão, conectado ao Processo nº 0802089-
97.2022.8.14.0010, fato ocorrido em Breves/Pa, tudo conforme despacho 
da coiNt/cGPc de 26/09/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPES tarallo - coordENadoria do iNtErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 540/2022-aai/GaB/correGePoL de 13/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face o teor do of. do tJ-vara de afuá, onde é informado sobre a inércia 
e a morosidade no atendimento à requisição de instauração de Procedi-
mentos Policiais solicitados pelo Poder Judiciário de afuá-Pa através dos 
ofícios nº 026/2018, 240/2018 e 056/2020, fatos conectados ao Proc. nº 
0000281-56.2018.8.14.0002 - tJ afUá-Pa, tudo conforme despacho da 
coiNt/cGPc de 26/09/2022 e demais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPES tarallo - coordENadoria do iNtErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 541/2022-aai/GaB/correGePoL de 13/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso na realização, conclusão e remessa das diligências solicitadas pelo 
Poder Judiciário da comarca de Breves, referente ao Proc. nº 0800445-
22.2022.8.14.0010, onde é informado que o mesmo com reiteradas solici-
tações da Justiça, não houve respostas por parte da autoridade Policial res-
ponsável pelo procedimento supracitado, conforme despacho da coiNt/
cGPc de 26/09/2022 e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPES tarallo - coordENadoria do iNtErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 542/2022-aai/GaB/correGePoL de 13/10/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a responsabilidade refe-
rente a extrapolação de prazo de conclusão e remessa do aPfd nº 
00005/2021.100082-6 (Seccional da Sacramenta), conectado ao Proc. nº 
0801143-53.2021.8.14.0401, fatos ocorridos em Belém-Pa, tudo confor-
me of. nº 037/2022/MPPa/1PJcEaP-tcSP de 16/08/2022, mais conexos 
e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc valdErEZ Maria SoUZa da Silva - diviSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 543/2022-aai/GaB/correGePoL de 13/10/2022
coNSidEraNdO: a necessidade de identificar e apurar responsabilidades 
no tocante aos fatos apresentados pelo poder Judiciário de Breves-Pa re-
ferente a conduta arbitrária e incompatível com a função praticada por um 
Policial civil referente aos procedimentos realizados envolvendo o indiciado 
H.S.B. e que culminaram com o cumprimento do Mandado de Prisão do 
mesmo, fato ocorrido no dia 12/09/2022 na dEPol de Breves e concernen-
tes ao Processo nº 0802089-97.2022.8.14.0010, tudo conforme despacho 
da coiNt/cGPc de 26/09/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
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sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPES tarallo - coordENadoria do iNtErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 544/2022-aai/GaB/correGePoL de 13/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades 
pelo atraso na realização, conclusão e remessa das diligências referen-
te ao iPl nº 00180/2014.000342-2 conectados ao Processo nº 0003882-
76.2014.8.14.0013, fatos ocorridos em capanema-Pa, tudo conforme re-
lação via PaE nº 2022/1213288 encaminhados pelo tJ-vara criminal de 
capanema-Pa a cGPc/Pa e despacho da coiNt/cGPc de 22/09/2022, 
mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Mara roSa dE fraNca SoUZa - coordENadoria do iNtErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 545/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor a.S.N. 
mat. nº 5331919, referente a atitudes, em tese, arbitrárias e incompatí-
veis com a função de policial, praticadas pelo servidor contra um animal 
doméstico, fatos estes que ocasionaram a instauração na dEcrif do iPl 
nº 00346/2022.100105-7, tudo conforme despacho da ccrM/cGPc de 
03/10/2022 e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENto liMa - diviSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 546/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilida-
des pelo sumiço dos procedimentos policiais nº 00053/2022.100137-0, 
00053/2021. 100282-8, 00053/2021.100147-2, 00053/2021.100141-0 e 
outros, os quais teriam desaparecido da dEPol de Breves, conforme of. nº 
38/2022-GaB/crcM/Pc-Pa de 30/09/2022, tudo conforme despacho da 
coiNt/cGPc de 04/10/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPES tarallo - coordENadoria do iNtErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 547/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso na realização, conclusão e remessa das diligências referente ao iPl 
nº 00166/2008.000020-4 (Proc. nº 0000570-76.2008.8.14.0054, fatos 
ocorridos em São João do araguaia-Pa, tudo conforme of. nº 413/2022 
- tJ SEcrEtaria da vara ÚNica dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa enca-
minhado à corregedoria Geral da Polícia civil e despacho da coiNt/cGPc 
de 18/08/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc MarcElo dElGado diaS - 10ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal do 
SUdEStE do Para
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 548/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor J.c.H. 
mat. nº 5940326, referente os fatos ocorridos no dia 25/09/2022 e que 
geraram o BoP nº 00210/2022.101518-0, onde foi relatado, em tese, atos 
indevidos e incompatíveis com a função praticada pelo servidor, fatos ocor-
ridos em Santana do araguaia-Pa, tudo conforme despacho da coiNt/
cGPc de 30/09/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc viviaNE carvalHo florES Silva - 13ª riSP-corrEGEdoria rE-
GioNal do araGUaia ParaENSE
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 549/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor 
J.c.H. mat. nº 5940326, referente os fatos apresentados no BoP nº 
00210/2022.101516-1, onde foram relatados atos, em tese, arbitrários e 
incompatíveis com a função praticada pelo servidor, fatos ocorridos na dE-
Pol de Santana do araguaia, no dia 12/09/2022, tudo conforme despacho 
da coiNt/cGPc de 30/09/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc viviaNE carvalHo florES Silva - 13ª riSP- corrEGEdoria rE-
GioNal do araGUaia ParaENSE
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 550/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades na 
negligência e morosidade da conclusão e remessa dos inquéritos Policiais 
conectados aos Processos nº 0800115-83.2021.8.14.0002, 0800502-
98.2021.8.14.0002 e 0800408-53.2021.8.14.0002, tudo conforme of. nº 
319, 322 e 323/2022 - SEc vara ÚNica dE afUá e despacho da coiNt/
cGPc de 03/10/2022 e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPES tarallo - coordENadoria do iNtErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 551/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias e responsa-
bilidades na fuga do preso M.M.t.S., da vtr da Seccional de Mosqueiro 
quando era levado para perícia no cPc renato chaves nesta capital, tendo 
sido confeccionado o BoP nº 00031/2022.101581-5 sobre o fato, o qual 
ocorreu no dia 09/08/2022 e demais fatos conexos, conforme despacho da 
ccrM/cGPc de 04/10/2022 e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc fErNaNda MariNHo corrEa dE alMEida - diviSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 552/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabili-
dades, face a falta de respostas aos requerimentos oriundos da 2ª vara de 
Execução fiscais de Porto velho - rondônia, a qual solicitou reiteradamente 
a Diretoria de Identificação Éneas Martins - DIDEM, mas não obtiveram 
respostas e nem o devido andamento, tudo conforme despacho da ccrM/
cGPc de 04/10/2022 e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc fErNaNda MariNHo corrEa dE alMEida - diviSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 553/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso na realização, conclusão e remessa das diligências referente ao iPl 
nº 00166/2012.000016-3 (Proc. nº 0000553-98.2012.8.14.0054), fatos 
ocorridos em São João do araguaia-Pa, tudo conforme fatos encaminha-
dos por e-mail pela SEcrEtaria da vara ÚNica dE SÃo JoÃo do ara-
GUaia-Pa encaminhado à corregedoria Geral da Polícia civil e despacho da 
coiNt/cGPc de 18/08/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
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o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc MarcElo dElGado diaS - 10ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal do 
SUdEStE do Para
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 554/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso na realização, conclusão e remessa das diligências referente ao iPl 
nº 00166/2014.000008-2 (Proc. nº 0002715-95.2014.8.14.0054), fatos 
ocorridos em São João do araguaia-Pa, tudo conforme of. nº 403/2022 
- tJ SEcrEtaria da vara ÚNica dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa enca-
minhado à corregedoria Geral da Polícia civil e despacho da coiNt/cGPc 
de 31/08/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc MarcElo dElGado diaS - 10ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal do 
SUdEStE do Para
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 555/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos referente aos danos 
sofridos na viatura Policial aMaroK, nº 2295, placa QEE-3514, disponibi-
lizada a corregedoria regional do araguaia Paraense, conforme registrado 
no BoP nº 00073/2022.104916-9, fato ocorrido no dia 24/08/2022, no 
município de tailândia/Pa e demais documentos encaminhados pelo PaE 
nº 2022/1153706 mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc roSiNara SaNtoS dE aBrEU - 9ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal 
do laGo dE tUcUrUÍ
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
Portaria Nº 556/2022-aai/GaB/correGePoL de 14/10/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o atraso na conclusão e remessa 
do aPfd nº 00184/2022.100405-6 (Proc. nº 0804691-07.2022.8.14.0028), 
o qual foi instaurado dia 07/04/2022 e comunicado erroneamente em 
08/04/2022, com documentos de um procedimento anteriormente já in-
formado à justiça, além de outras falhas subsequentes que ocasionaram 
o relaxamento de ofício da prisão dos indiciados a.M.c.a. e W.r.B.M. em 
08/08/2022, tudo conforme of. nº 583/2022-1ªvara criMiNal/SEc de 
10/08/2022 - coMarca dE MaraBá, mais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc MarcElo dElGado diaS - 10ª riSP- corrEGEdoria rEGioNal do 
SUdEStE do Para
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 871138
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 055/2022-Pc/Pa-PMsFP
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Pre-
feitura Municipal de São francisco do Pará/Pa, cNPJ nº 05.125.992/0001-
05. Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando 
dar apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de 
São francisco do Pará/Pa. vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data da publicação. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 01/11/2022. 
Processo nº 2020/609297. Prefeito: Marcos cesar Barbosa e Silva. Prefeito 
de São francisco do Pará/Pa. Endereço: av. Barão do rio Branco, nº 760, 
Bairro: centro, cEP: 68.748-000, São francisco do Pará/Pa. ordenador: 
Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 871170
 eXtrato de recoNHeciMeNto de dÍVida
 contrato nº 02/2021-Pce/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. 
cNPJ nº 00.368.105/001-06. StYlUS SErviÇoS dE liMPEZa E coN-
SErvaÇÃo ltda. cNPJ nº 13.258.951/0001-07. data de assinatura: 
26/10/2022. objeto: reconhecimento da dívida vencida, referente a re-
pactuação contratual do contrato nº 02/2021-Pc/Pa, através da conven-

ção coletiva 2022/2023, registrada no MtE Pa 000194/2022 na data de 
12/04/2022, Processo nº 2022/1082099. valor: r$=50.235,39. Endereço: 
conjunto Benjamin Sodré, rua canaã nº 01, Parque verde, Belém/Pa, cEP 
66635-220. fone: (91) 3351-0881. ordenadora responsável: ana Michelle 
Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil do Estado do Pará.

Protocolo: 871178

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 089/2022 – PcePa
oBJEto: o objeto do presente contrato consiste na contratação de pessoa 
jurídica para a prestação serviços continuados de limpeza, conservação e 
desinfecção, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza nos bens móveis e imóveis dos prédios da Polícia Científica do Pará 
– PcEPa, Sede, Unidades regionais e Núcleos avançados.
data da aSSiNatUra: 01/11/2022.
valor: r$ 4.839.281,88 (quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil, 
duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).
viGÊNcia: 01/11/2022 a 31/10/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 066/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Plano interno: 4120008338c; fonte: 0101; 
PtrES: 858338; Natureza de despesa: 339039/339037; aÇÃo: 232701
coNtratado: a empresa liMPar liMPEZa E coNSErvaÇÃo ltda, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o n° 08.775.721/0001-85 com sede estabelecida à 
avenida José Marcelino de oliveira, Passagem Bom Jardim, nº 2 – Sala a 
- Bairro: centro – ananindeua/Pa, cEP: 67030-170.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 871592

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 073/2022 – PcePa - Pae nº 2022/1252584
objeto: aquisição de equipamento tecnológico (Switch), para o atendimen-
to das demandas relacionadas à reestruturação da área da computação 
forense da Polícia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.
policiacientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 
925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 16 de novembro de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 871113

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2022/670504 | Pregão eletrônico nº 048/2022 – PcePa
comunicamos aos interessados, que a licitação em epigrafe, cujo obje-
to versa sobre contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços continuados de adMiNiStraÇÃo, GErENciaMENto E coNtro-
lE com autogestão de frota para MaNUtENÇÃo PrEvENtiva E corrEti-
va, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios componentes 
e materiais recomendados pelo fabricante, equipamentos, socorro mecâ-
nico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda frota de veí-
culos leves movidos a gasolina e diesel, pertencentes a frota própria desta 
Polícia Científica do Pará – PCEPA, restou FRACASSADA.
Maria do Socorro da Silva de almeida
Pregoeira

Protocolo: 871586

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 2124/ 2022 
HEBErt rodriGo da Silva riBEiro 
MatrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 11/10/2022 a 15/10/2022 
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia tÉcNica.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 871579
Portaria N°. 1925/ 2022 
EdSoN JoSÉ loUZada BatiSta 
MatrÍcUla: 6401841/2 
carGo: Perito criminal
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cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 19/09/2022 a 26/09/2022 
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS
Portaria N°. 1370/ 2022 
JoilSoN roBErto GUiMarÃES Silva 
MatrÍcUla: 57194226 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 18/07/2022 a 23/07/2022 
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNtoN B. cardoSo JÚNior
Portaria N°. 1805/ 2022
HEitor caPEla SaNJad 
MatrÍcUla: 5922805/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 19/09/2022 a 26/09/2022 
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS
Portaria N°. 1996/ 2022 
HEitor caPEla SaNJad 
MatrÍcUla: 5922805/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 01/10/2022 a 07/10/2022 
oBJEtivo: realizar perícias.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 871563
Portaria N°. 1830/ 2022
liNdoMar MorEira dE olivEira filHo 
MatrÍcUla: 57229927 
carGo: auxiliar técnico de Perícias
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/10/2022 a 20/10/2022 
oBJEtivo: auxiliar Perito.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS
Portaria N°. 1286/ 2022 
aNtoNio carloS Silva dE frEitaS 
MatrÍcUla: 57229910/2
carGo: coordenador
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 11/07/2022 
oBJEtivo: oPEraÇÃo vErao.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS
Portaria N°. 1987/ 2022 
lUiZ fErNaNdo loBato da Silva
MatrÍcUla: 5936827 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 11 1/2 (onze e meia) PErÍodo: 20/10/2022 a 31/10/2022 
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 871565
Portaria N°. 1970/ 2022 
HEBErt rodriGo da Silva riBEiro 
MatrÍcUla: 55587510-2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
rildo MoraES PlatiNo da Silva 
MatrÍcUla: 5858275/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 03/10/2022 a 09/10/2022 
oBJEtivo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS
Portaria N°. 2054/ 2022 
alaN JUNio SalGado dE olivEira 
MatrÍcUla: 57216516 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 04/10/2022 a 09/10/2022 
oBJEtivo: traNSlado dE MatErial BioloGico.
dr. cElSo da Silva MaScarENHaS

Protocolo: 871528

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4428/2022-dG/GaB/cGd 
Belém, 21 de outubro de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….

coNSidEraNdo os autos do processo sob o Protocolo nº 2021/1153371, 
que se originou a partir de requerimento de iana Socorro Benzaquem Gui-
lherme, para conhecimento e providências quanto a sua cNH, em razão de 
cometimento de infrações de trânsito;
coNSidEraNdo que consoante os fatos, restou constatado que a cNH 
da requerente fora bloqueada em decorrência de emissão indevida, face o 
Processo Sindicante 2003/292575;
coNSidEraNdo que esta autarquia não compactua com condutas crimi-
nosas, agindo isoladamente, ou em conjunto com todos os órgãos de se-
gurança, buscando sempre formas de inibir práticas ilegais.
r E S o l v E:
art. 1º caNcElar o registro nacional da condutora iaNa Socorro 
BENZaQUEM GUilHErME, cPf 753.090.092-72, registro Nacional nº 
02552670150, pela constatação de fraude nas fases exigidas pela legisla-
ção e por considerar satisfeitas as determinações contidas no art. 263, § 
1º da lei 9.503/97;
art. 2º determinar ao rENacH que adote as providências de cancelamen-
to, inclusive junto aos demais órgãos de trânsito, na hipótese de o condu-
tor não esteja mais na base do Estado do Pará.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENata MirEla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa
Portaria Nº 4642/2022-dG/GaB/cGd 
Belém, 31 de outubro de 2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo a Portaria Nº 038/2020-cG/dG publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34090, que cancelou processos de habilitação que 
se apresentavam com suspeita de fraudes, decorrentes de investigações 
ocorridas durante a operação Galezia;
coNSidEraNdo que o condutor JardEl lUiZ dE SoUZa, foi incluído in-
devidamente na lista de condutores que tiveram seus registros Nacionais 
de Habilitação cancelados;
coNSidEraNdo que a administração Pública, no exercício de seu Poder, 
legitimada pelo Princípio da autotutela, pode rever seus próprios atos, 
quando inconvenientes, inoportunos ou ilegais.
r E S o l v E:
art. 1º EXclUir da Portaria Nº 038/2020-dG/cGP, o nome do condutor 
JardEl lUiZ dE SoUZa;
art. 2º dEtErMiNar ao rENacH/Pa que adote providências no sentido de 
rEStaUrar o registro Nacional de Habilitação de JardEl lUiZ dE SoUZa, 
registro Nacional 04530164163, cPf 034.419.613-58.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENata MirEla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dEtraN/Pa

Protocolo: 871574
Portaria Nº 4601/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 27/10/2022.
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 276/2022-Gcc-dEtraN, 
de 06/10/2022, e demais despachos no Processo 2022/1296792,
rESolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 093/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa Gráfica iMPrESSUS EirEli, 
bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prerrogativa 
de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, ates-
tar os serviços conforme acordado.
titular: Mario Herculano Silva cordeiro, matrícula 3262413/1;
Suplente: KEllY cHriStiNE Mota PErEira MattoS, matrícula 
57173516/2.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral

Portaria Nº 4602/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 27/10/2022.
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 277/2022-Gcc-dEtraN, 
de 06/10/2022, e demais despachos no Processo 2022/1296959,
rESolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 095/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa PAPELARIA DOS ESTUDAN-
tES EirEli, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a 
prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordado.
titular: valdecir raimundo corrêa lopes, matrícula 57188809/1;
Suplente: cláudio Pereira da Silva, matrícula 57189942/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de S. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 4604/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 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 do servidor, constante do requerimen-
to datado de 13/09/2022, e a manifestação jurídica através do Parecer 
740/2022-Nc/ProJUr, e demais despachos no Processo 2022/1180977,
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r E S o l v E:
aUtoriZar o afastamento para Estudo, da servidora Érika Guiomarino 
dominici, analista de Sistemas, matrícula 57193605/1, lotada na co-
ordenadoria de desenvolvimento de Sistemas, para realizar o curso de 
Pós-Graduação em Engenharia de Software, devops e computação, no 
centro Universitário faMEtro, na cidade de fortaleza/cE, no período de 
03/10/2022 a 01/10/2024, sem vencimentos, de acordo com o estabeleci-
do no art. 26, da lei 5.810/94-rJU.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/10/2022.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4574/2022-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 444/2022-crv-dEtraN, 
datado de 11/10/2022, e demais despachos no Processo 2022/1317301,
r E S o l v E:
dESiGNar o servidor vicente de Paulo Pureza, agente administrativo, ma-
trícula 5095042/1, para responder pela coordenadoria de registro de ve-
ículos deste departamento, no período de 31/10 a 11/11/2022, durante a 
ausência do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 31/10/2022.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
 
Portaria Nº 4573/2022-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 444/2022-crv-dEtraN, 
datado de 11/10/2022, e demais despachos no Processo 2022/1317301,
r E S o l v E:
dESiGNar o servidor daniel Batista corrêa, assistente de trânsito, matrí-
cula 57176473/1, para responder pela coordenadoria de registro de veí-
culos deste departamento, no período de 13/10 a 28/10/2022, durante a 
ausência do titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/10/2022.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
 
Portaria Nº 4575/2022-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 706/2022-ccoN-
tEN-dEtraN, datado de 18/10/2022, e demais despachos no Processo 
2022/1334141,
r E S o l v E:
dESiGNar a servidora luana conceição Maués, Procuradora autárquica, 
matrícula 57195469/1, para responder pela coordenadoria do contencio-
so, da Procuradoria Jurídica deste departamento, no período de 08/11 a 
07/12/2022, durante as férias do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 08/11/2022.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
 
Portaria Nº 4578/2022-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 140/2022-dto-dEtraN, 
datado de 24/10/2022, e demais despachos no Processo 2022/1363919,
r E S o l v E:
dESiGNar o servidor ivan carlos feitosa Gomes, agente de fiscalização 
de trânsito, matrícula 57198371/1, para responder pela diretoria técni-
ca e operacional deste departamento, no período de 01/11 a 30/11/2022, 
cumulativamente com a função que exerce, durante o gozo de férias do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/11/2022.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
 
Portaria Nº 4577/2022-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 347/2022-cNcir-
dEtraN, datado de 21/10/2022, e demais despachos no Processo 
2022/1358305,
r E S o l v E:
dESiGNar o servidor José de almeida Sales, auxiliar técnico, matrícula 
3226000/1, para responder pela Gerência da cirEtraN “B” de Uruará, no 
período de 03/11 a 02/12/2022, durante as férias do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/11/2022.
rENata MirElla frEitaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 871398
Portaria Nº 4135/2022 – dG/cccLiN, 23 de setembro de 2022.
a diretora-Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria Nº011/2020 do dEtraN/Pa que regula-

menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da Portaria Nº011/2020-dG, e que a requerente – cEt – 
clÍNica dE EXaMES dE trÂNSito l l B dE BarroS loBo EirEli – ME 
- aNaNiNdEUa comprovando o cumprimento dos requisitos legais para 
renovação de seu credenciamento conforme Parecer técnico da coordena-
doria do Núcleo de controle interno deste departamento.
r E S o l v E:
i – rENovar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar de 14/11/2022 a 13/11/2024, da cEt – clÍNica dE EXaMES dE 
trÂNSito l l B dE BarroS loBo EirEli – ME cNPJ - 20.825.500/0001-
70, localizada no conjunto cidade Nova i, rua WE 7-a, 131 – Bairro: cida-
de Nova, cEP 67.130-070 – ananindeua - Pará, sob a responsabilidade ad-
ministrativa de antonio Henrique Barbosa lobo, responsabilidade técnica 
Médica de alexandre tuma Martins e responsabilidade técnica Psicológica 
de Natercia Joana lobato lopes rodrigues.
ii À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dEtraN-Pa

Protocolo: 871300
Portaria Nº 3626/2022 – dG/cccLiN, 23 de aGosto de 2022.
a diretora-Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria Nº 011/2020 do dEtraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da portaria 011/2020-dEtraN, e que a requerente clÍNica 
MÉdica E PSicolÓGica do trÂNSito ltda - cMP comprovando o cum-
primento dos requisitos legais para renovação de seu credenciamento 
conforme Parecer técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno 
deste departamento.
r E S o l v E:
i - rENovar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar de 14/11/2022 à 13/11/2024, da clÍNica MÉdica E PSicolÓGi-
ca do trÂNSito ltda - cMP , cNPJ 16.883.543/0001-34, localizada na 
av. Gentil Bitencourt, nº 2538, Bairro: São Brás, cEP 66063-22, Belém - 
Pará, sob a responsabilidade administrativa de Bruna tabosa arraes, res-
ponsabilidade Técnica Médica de Liliane Ruffeil Tabosa e Responsabilidade 
técnica Psicológica de luiz roberto Seixas da Ponte Neto
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dEtraN-Pa

Protocolo: 871309

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

considerando os elementos de instrução constante dos autos relati-
vos ao processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 16/2022, do 
tipo “MENor PrEÇo Por itEM”, que tem como objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de teste hidrostático, manutenção e 
recarga nos extintores de incêndio do dEtraN/Pa, com substituição de 
peças defeituosas eventualmente encontradas, conforme condições, quan-
tidades, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento e no 
termo de referência – anexo i, decorrente do processo administrativo nº 
2022/854636.
Considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro Oficial, bem como Pare-
cer técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
rESolvo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 16/2022, 
do tipo “menor preço por item”, à empresa vencedora MaiS GáS iNdÚS-
tria dE GaSES ltda EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 25.089.951/0001-00, 
no valor global de r$ 31.030,00 (trinta e um mil e trinta reais), conforme 
especificações contidas no edital de licitação e seus anexos.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
rENata MirElla frEitaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral
dEtraN/Pa

Protocolo: 871261

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 4671/2022-daF/cGP, 
Belém, 01 de novembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
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r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na cirEtraN’s 
deste departamento, trinta (30) dias de férias no mês de JaNEiro/2023, 
nos períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação
alexandre viegas da Silva loyo 5852188/2 06.11.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 capanema

alan feitoza figueredo 57201898 /1 13.08.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 ParaUaPEBaS 
akhenaton Pereira de Melo 57190746 /1 01.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 ananindeua

alexsandro carneiro 57194034 /1 18.01.2021/2022 18.01 a 16.02.2023 altamira
alvaro augusto dos Santos Moraes 57200281 /1 21.07.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 igarape mirim

amerson Gonçalves Bento 57209076/1 11.11.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 itaituba
andrea Gomes dos Santos Siqueira 5926168 /2 01.04.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 caNaa caraJaS

antonio reginaldo Guimarães Gomes 57194030 /1 18.02.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 bragança
arleni vieira vilhena 57220448 /1 16.09.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 tUcUrUi

assis Junior da Silva Siqueira 5958962 /1 24.02.2021/2022 10.01 a 08.02.2023 breves
Benedito dos Santos araújo Júnior 57201660 /1 01.08.2021/2022 09.01. a 07.02.2023 santarem

carlos José tavares Neves 3266176 /1 01.07.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 ananindeua
carlos Maia da Silva 57199332 /3 30.04.2020/2021 03.01 a 01.02.2023 Maraba

cleberson rodrigues Pantoja 57195652 /1 04.04.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 abaetetuba
davi de castro e Silva 57201909 /1 21.07.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 redenção

david furtado fernandes 5857430 /2 28.07.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 santarem
denis Pinheiro vales 57207186 /1 06.11.2021/2022 01.01 a 30.01.2023 capanema

diego rodrigues alves 57202227 /1 01.09.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 parauapebas
divaney Umbelina de Sousa 54197697 /2 02.05.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 Monte alegre

Eder franco rosa 57201933 /1 28.07/2020/2021 09.01 a 08.02.2023. conc.araguaia
Elder lima Machado 57214972 /1 31.03.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 altamira

Ederson José da Silva e Silva 57202063 /1 07.08.2020/2021 01.01 a 30.01.2023 caStaNHal
Elenilson oliveira Gabriel 57201316 /1 28.07.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cUrioNoPoliS
Eliana Neres dos Santos 55589003 /1 14.05.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 obidos

Elisângela costa de Souza travassos 57201292 /1 28.07.2019/2020 09.01 a 07.02.2023 itaituba
Erley Wanderson da Silva e Silva 57201941/1 05.08.2020/2021 10.01 a 08.02.2023 caStaNHal

Evanildo dos Santos Moraes 5143861 /2 12.08.2021/2022 09.01 a 08.02.2023 castanhal
francisco Pereira de Souza 57201743 /1 24.07.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 maraba

franscisco Eduardo firmino da Silva 5910525 /1 02.01.2022/2023 11.01 a 09.02.2023 tailaNdia
Gicelda Suedy de farias e Silva 57196219 /1 05.01.2019/2020 02.01 a 31.01.2023 itupiranga

Gyllames duarte limeira 5830940 /1 02.10.2019/2020 09.01 a 07.02.2023 rEdENÇÃo
Hidelino lima rebelo 57188106 /2 13.08.2021/2022 11.01 a 09.02.2023 SoUrE
igor Santos Soares 5958748 /1 08.02.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 Bragança 
ivan costa Mesquita 5831466 /3 18.12.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 Parauapebas
Jean da Silva e Silva 57201709 /1 01.08.2019/2020 09.01 a 07.02.2023 santarem

Jhonny rairo de Macedo rodrigues 5803810 /1 30.07.2020/2021 02.01 a 31.02.2023 maraba
João Bosco Mendes Júnior 57201706 /1 01.08.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 maraba

João carlos rodrigues da Silva 57175075 /2 01.08.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 castanhal
Joelma Melo Pereira 57175513 /1 01.11.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 santarem

Kátia Maria da Silva ferreira 57176550 /1 04.01 a 2021/2022 09.01 a 07.02.2023 ananindeua
Kerley ailton lima de Sousa 57201635 /1 01.08.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 santarem

Kleber Guimarães lima 57201995 /1 01.08.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 abaetetuba
laureno Manoel Nascimento lemos 3154874 /1 01.01 a 31.12.2021 03.01 a 01.02.2023 castanhal

luciane Budelon albuquerque 57201643 /1 01.08.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 santarem
luciano Porpino Sidrim filho 3265005 /1 11.03.2021/2022 20.01 a 18.02.2023 caPaNEMa

luzinaldo Batista frança 57201996 /1 01.08.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 maraba
Manuel do Socorro Quaresma Gomes 57203849 /1 19.09.2021/2022 10.01 a 08.02.2023 abaetetuba

Márcio rodrigues de oliveira 57202001 / 28.07.2021/2022 02.01 a 31.02.2023 tomé açu
Marco aurélio reis Sena 57201765 /1 04.08.2020/2021 01.01 a 30.01.2023 altaMira
Marcos Pelais valente 57175609 /1_ 13.11.2020/2021 17.01 a 15.02.2023 tucurui

Michelle Patricia Gomes dos Santos 57201336 /1 23.07.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 altamira
olinto Batista da conceicão cunha 3267636 /1 01.09.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 castanhal

raimundo de Melo Mano 57202283 /2 2804.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 Novo rEPartiMENto
reginaldo Santos ferreira 388610 /2 20.05.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 XiNGUara
robson Soares da Silva 57201299 /1 31.07.2019/2020 09.01 a 07.02.2023 doM EliZEU
rodolfo campos Sales 57201770 /1 04.08.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 santarem
rogério freitas cabral 57190678 /1 01.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 bragança

romulo Henrique tavares Uchoa da Silva 57176316 /2 24.02.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 tucurui
tarcisio Paula da Silva 57202060 /1 12.08.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 parauapebas

thalita deboran Sucupira ferreira 5812488 /2 28.08.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 castanhal
valdenor da costa ferreira 80845478 /1 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 parauapebas

valdir amadeu da Silva 5827485 /2 28.07.2021/2022 07.01 a 05.02.2023 itaituba
vanderlândio Bispo de Sena 57201803 /2 29.12.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 itaituba

Wlisses luis Barbosa Marques 57175981 /2 28.07.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 igarape mirim

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria N° 4670/2022-daF/cGP, 
Belém, 01 de novembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas SEdE deste 
departamento, trinta (30) dias de férias no mês de JaNEiro/2023, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão lotação

adrian alberto Monteiro da Silva 57189489/1 11.09.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dhcrv/crv/garv

aelson Pereira de Souza Junior 57175533/1 13.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dti/cSt/iNfra

andré coelho cory 57189531/1 11.09.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 dHcrv/cHc/GEtP

andré dos reis Piquet 57198260 /1 02.07.2020/2021 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

andré Pereira de araújo 57198727 /1 07.07.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv

andrea Maria da Silva carvalho 80845546/1 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/coft/rENaiNf

antonio Jorge Silva fonseca 57200394 /1 08.07.2021/2022 02.01. a 31.01.2023 dG/cPl

celso Nazareno da Silva 3573/1 01.01 a 31.12.2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/GtraN

cesar augusto diniz Mayrinck 80845521/1 01.02.2020/2021 16.01 a 14.02.2023 dHcrv/cHc

cesar augusto Matos alves 57194090/1 18.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dHcrv/cHc

clauber roberto Santos de Moraes 57190751 /1 01.11.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 dto/coft/Goftc

cláudia lima da cunha 3265978 /1 18.03.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 cNcir

dalen Monteiro da cunha Júnior 57176565 /1 03.01.2022/2023 02.01 a 31.01.2023 daf/ciM/GoSENG

daniel Batista correa 57176473/1 15.01.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/rENavaM

débora Souza Quintero valente 55588871 /1 02.07.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 cNcir

denise lúcia lopes dinelli 3263916 /1 17.06.2021/2022 15.01 a 13.02.2023 daf/cl/GP

diva Maria do rosário ferreira 105643/2 16.06.2020/2021 04.01 a 02.02.2023 daf/cl/gP

Ederson Jenner arrelias costa 57175936 /1 12.12.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cNP

Edivaldo Espindola Segtowick 3262421 /1 01.04.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cim/goseng 

Edmundo lopes de Sousa 3264106 /1 17.06.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/GaMM

Edson alves Barbosa 57176551 /1 02.01.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/GtraN

Eduardo Miguel diniz Barbosa 57175938 /1 04.12.2021/2022 05.01 a 03.02.2023 daf/cgp/gdp

Eduardo rabelo freire 57190748 /1 01.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/cEt

Elias Pereira Monteiro 57176349 /1 15.01.2022/2023 16.01 a 14.02.2023 dhcrv/patiobelem

Eliene carvalho Moura 80845577 /1 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dhcrv/chc/gccfc

Elizabeth cristiane Martins da Silva 80845418 /1 01.02.2021/2022 04.01 a 02.02.2023 corrEGEdoria

Evandro ferreira Marques 57188406 /2 15.04.2020/2021 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

Ezequias tavares da Silva 57195749 /1 08.04.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/GtraN

fábio de oliveira Moura 57176313 /1 11.01.2022/2023 11.01 a 09.02.2023 ProJUr/ccoNtEN

fábio farag Muniz 57188807 /1 04.09.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/cHc

fábio Paes de almeida 57195464 /1 26.03.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/GcoM

fábio Santos dos Santos 57188810 /1 03.09.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dti/cSt/SUPortE

fabrício alexandre dos anjos do rosário 54190763 /2 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cNcir

fernando Santana Quadros dos Santos 57188883 /1 04.09.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 dhcrv/chc/getp

fladerny Marques dos Santos 57192569 /2 07.07.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dti

franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1 03.05.2021/2022 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

francisco carlos Bittencourt 5117226 /2 26.04.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/GtraN

francisco de assis Bentes Nahmias 80845491 /1 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/SiM/GoSENG

francisco ribeiro Machado 3261913/1 01.10.2019/2020 10.01 a 08.02.2023 dHcrv/crv
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Geise Barbosa dos anjos 57175506 /1 01.11.2021/2022 16.01 a 14.02.2023 ProJUr PENalidadE

Generosa Nazaré almeida viana de 
M. Barros 3154491 /1 01.01 a 31.12.2020 16.01 a 14.02.2023 dto/cEd/GctraN

Gesilene fernandes tavares 80845534 /1 01.02.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 corregedoria

Gilberto Jair rodrigues da Silva 6403163 /1 29.05 2020/2021 09.01 a 07.02.2023 daf/cl/gamm

Gisele da Silva Noronha 5949587 /1 01.08.2021/2022 04.01 a 02.02.2023 dHcrv/crv/rENavaM

Gisele Pina Moia 54189489 /2 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cGP/GGP

Glória Kauffmann 3154602 /1 01.01.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cG/GrMP

Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269 /1 02.07.2021/2022 04.01 a 02.02.2023 dto/coft/Goftc

Haroldo thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1 24.06.2020/2021 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

Helena Maria rodrigues Sarmento 7006365 /1 12.01.2022/2023 16.01 a 14.02.2023 dto/coft

Heloisa Helena Serra Sousa 57197144 /1 02.06.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv/Garv

irandir de castro diniz 57196438 /2 02.06.2021/2022 16.01 a 14.02.2023 dto/cEt

iranildo fernandes de oliveira 3261700 /1 23.10.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/ciM/GoSENG

iranildo Nazareno Sousa 3263304 /1 24.10.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cGP/GrMP

isabella Maria Nunes Mesquita 57175514 /1 01.11.2019/2020 10.01 a 08.02.2023 dto/cEd

ivan rodrigo da rocha carvalho 57190690 /1 01.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dHcrv/cHc/GEtP

ivanna antunes Gurgel 57175607/1 13.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/cEd/GEPtraN

Jailson ferreira Pereira chaves 57196175/1 29.04.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/ciM/GoSENG

Jaime da Silva ramos 3264831 /1 07.11.2020/2021 10.01 a 08.02.2023 cncir

Jaimison Moreira da Silva 57175909 /1 15.12.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dhcrv/chc/getp

João de aquino Pinto Neto 55590088/1 06.08.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 ProJUr

João renato Paes lopes 55588872 /1 01.06.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/coft/Goftc

Joelson rocha ribeiro 54192354 /2 11.08.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv/Gviv

Jonilde Macêdo da Silva 57193989 /1 18.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cNcir

Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1 01.04.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dto/cEt

José de ribamar Moreira Barbosa 57196220 /1 05.05.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv/Garv

José Edney ricarte Nunes 57190749/1 01.11.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 dHcrv/crv/Gcdrv

José luiz tavares da Silva 3261638 /1 04.03.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/GtraN

José ribamar Silva lima 773492 /3 20.12.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 dto/coft/rENaiNf

Josenilce da Silva Pantoja Santos 1040 /1 04.01.2022/2023 16.01 a 14.02.2023 dHcrv/cHc

Josué coentro costa 80845490 /1 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cdiNf

Jovenila Gomes de lima 57175118/2 26.09.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cdiNf/GB

Juliana cozara oliveira Martins 55588874 /1 01.06.2020/2021 03.01 a 01.02.2023 corrEGEdoria

Kely Nogueira Gomes Gonçalves 57195384 /2 01.08.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cGof/Gcc

luana do Socorro ribeiro chaves 57175750 /1 01.12.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dHcrv/crv/Garv 

lucileide oliveira Nascimento 80845604 /1 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 corrEGEdoria

lucimar lima da Silva 57194022 /1 18.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/ciM

luiz alberto Pimentel coelho 5082366 /3 14.03.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cim

luiz carlos da Silva Pastana 57175611 /1 10.01.2022/2023 10.01 a 08.02.2023 dhcrv/chc/getp

luiz carlos Margalho de Souza 80845599 /1 01.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/ciM

luiz torreão Martins da costa Neto 2010143-010 16.03.2021/2022 10.01 a 08.02.2023 daf/cl/GaMM

Madson carvalho dias Gonçalves 57195879 /1 02.04.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv/Gcdrv

Manoel de Jesus filocreão Sanches 55590040 /2 28.09.2019/2020 07.01 a 05.02.2023 daf/cl/gtran

Mara Sílvia Galvão da Silva carneiro 3263479 /1 02.02.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv/Garv

Marcelo da Silva Gonçalves 57201986 /1 04.08.2019/2020 10.01 a 08.02.2023 dHcrv/crv/Gviv

Márcio augusto dos Santos Gonçalves 57196228 /1 05.05.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv/Garv

Maria clara das Neves 57175783 /1 15.12.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/cEd/GEPtraN

Maria da Silva Sousa 57226370 /1 16.04.2021/2022 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3 02.07/2021/2022 16.01 a 14.02.2023 dto/coft

Maria de Nazaré Gonçalves ferreira 3266508/1 16.09.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cNcir

Maria do carmo fernandes Monteiro 57175752 /1 01.12.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/coft/rENaiNf

Maria do Socorro custódio cejas 57175753/1 01.12.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/Patio BElÉM

Maria do Socorro Garcia Brasil 57194002 /1 18.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 ProJUr PENalidadE

Maria Eliete lima Brito 3263851 /1 16.06.2020/2021 11.01 a 09.02.2023 dHcrv/cHc

Maria lúcia Pinho dos Santos 3267202 /1 17.06.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/coft/rENaiNf

Maria lucilene Silva da cruz 3263550 /1 06.07.2021/2022 15.01 a 13.02.2023 dHcrv/GPav

Maria luiza Helmer 57196674 /1 19.05.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dto/cEd/GctraN

Maria regina de araújo fialho 57175784 /1 15.12.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cEtraN

Maria Wilma ataide de lima 3263258 /1 06.04.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 ProJUr/coNSUltivo

Mário diego rocha valente 57195478 /1 31.03.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cNP

Mario Herculano Silva cordeiro 3262413 /1 01.04.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/gamm

Mônica liliane ferreira Brito 55588513 /2 01.11.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 dti/cdS

Nelson Jair costa de Brito 54191585 /3 22.04.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 dHcrv/crv/Gviv

osman rocha Briglia Neto 3158713 /1 13.06.2021/2022 30.01 a 28.02.2023 daf/cl/gp

Paula alice cruz Paiva 5958553 /1 03.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/coft/goftc

Paula cristiane viana da costa 57197141/1 02.06.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv/Garv

Paulo Márcio cordeiro ferreira 54194966 /1 10.01.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 dhcrv/chc/gcdhc

Paulo Silva dos Santos 57194033 /1 18.02.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/gam

raimundo ferreira valentim Neto 57195665 /2 20.04.2020/2021 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

raimundo Sérgio da Silva 3263118 /1 22.05.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/GP

reinaldo dos Santos Barros 3476 /1 01.01 a 31.12.2022 02.01 a 31.01.2023 cNcir

renê Nordeste corrêa 3263347/1 01.08.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cNciNt

robson diego oliveira da Silva 54185842 /3 30.04.2021/2022 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

ronivaldo Nascimento Maciel 57190745 /1 01.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 cGP

rosana abreu fernandes 57226481 /1 12.04.2020/2021 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

rosely Souza Pereira 3263134/1 01.07.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dHcrv/cHc

rosemary Sousa rocha 54191530 /2 02.01.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 daf/cGof/Gc

Sandra abreu Pinheiro 57194026 /1 18.02.2020/2021 02.01 a 31.01.2023 cNcir

Sandra Maria Pereira flores 3168743 /1 01.01 a 31.12.2022 02.01 a 31.01.2023 dHcrv/crv

Sérgio augusto Santos Pantoja 57189530 /1 03.09.2021/2022 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/crv

Sérgio da Silva Santos 54189495 /2 31.01.2021/2022 06.01 a 04.02.2023 dhcrv/crv/gviv

Silverton dos Santos Gomes 57227376 /1 29.04.2020/2021 06.01 a 04.02.2023 dto/coft/Goftc

Sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1 22.07.2021/2022 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

Sirley da Silva Julio 57214394 /2 19.04.2021/2022 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

teliane cristina de almeida Monteiro 57175605 /1 13.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 corrEGEdoria

telma alice da cruz Paiva 57214880 /1 18.03.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/gviv

thiago da Silva reis 57213322 /3 01.04.2021/2022 01.01 a 30.01.2023 dto/coft/Goftc

Ursula alves Nascimento 57195462 /1 01.04.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/coftr/enainf
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valdecir raimundo corrêa lopes 57188809 /1 03.09.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/cl/gamm

valnice Maciel de almeida 57188884/1 04.09.2021/2022 06.01 a 04.02.2023 daf/cdiNf/GPa

valter rodrigues de aragão Júnior 54190835 /2 27.12.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 dto/coft/renainf

vanda Maria Peixoto ferreira de 
carvalho 3155927 /1 15.02.2021/2022 1601 a 14.02.2023 dto/coft/GPrvc

vander Jocelir ferreira dos Santos 57176418/2 01.11.2021/2022 02.01 a 31.01.2023 daf/ciM

vânia raquel Xavier de lima 3159132 /1 13.06.2020/2021 09.01 a 07.02.2023 dHcrv/icoaraci

Waldemarina Pinheiro Pachêco 3264742 /1 01.08.2021/2022 25.01 a 23.02.2023 dHcrv/cHc

Wil Mauricio de aragão rocha 57200272 /1 21.07.2020/2021 10.01 a 08.02.2023 dto/coft/Goftc

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4659/2022-daF/cGP, de 01 de novembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor clEBEr carloS cardoSo MatoS, técnico em 
Gestão Pública, matrícula 304387/1, lotado na Gerência de registro e Mo-
vimentação de Pessoas, dez (10) dias de fÉriaS, no período de 01.01 a 
10.01.2023, referentes ao exercício 01.01.2022/31.12.2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/01/2023.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fátiMa MatoS olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 4658/2022-daF/cGP, de 01 de novembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor clEBEr carloS cardoSo MatoS, técnico em 
Gestão Pública, matrícula 304387/1, lotado na Gerência de registro e Mo-
vimentação de Pessoas, vinte (20) dias de fÉriaS, no período de 08/12 a 
27/12/2022, referentes ao exercício 01.01.2021/31.12.2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 08/12/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fátiMa MatoS olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 4657/2022-daF/cGP, de 01 de novembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de dEZEMBro/2022, 
nos períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula exercício concessão LotaÇÃo
Pablo condurú Monteiro 80845373 /1 15.01.2021/2022 26.12.2022 a 24.01.2023 dHcrv/crv/rENavaM

Marcelo Henrique cardoso Silva 54190372 /2 12.01.2021/2022 26.12.2022 a 24.01.2023 daf/cdiNf/GPa

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 871570

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 2727/22/dGP/seaP, 
Belém, 1º de novembro de 2022.
dESiGNar a servidora Maria JoSE faro BarroS, Matrícula nº 5952947, 
para responder pela direção no centro de reeducação feminino (crf), no 
período de 20 de outubro de 2022 a 04 de novembro de 2022, em substi-
tuição da titular Erica da Silva dE SoUSa, Matrícula nº. 57216569, que 
está de férias regulamentares.
WaldilSoN coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871312
Portaria N° 2730/22/dGP/seaP, 
Belém, 1º de novembro de 2022.
dESiGNar a servidora SHEila doS SaNtoS, Matrícula nº 57197081, para 
responder pelo cargo de coordENador, no período de 1º a 30 de novem-
bro de 2022, em substituição do titular clEidYr da Silva liMa, Matrícula 
nº 57213268, que está de férias regulamentares.
WaldilSoN coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871315

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 300/2022/dGP/GaB/seaP/Pa, de 21 de 
outubro de 2022, ProrroGaÇÃo de cessão da servidora carMElita ro-
driGUES PiNto, publicada no doE 35.164, de 26/10/2022.
onde se lê: Período: 20/11/2022 a 19/11/2026;
Leia-se: Período: 19/11/2022 a 18/11/2026.

Protocolo: 871161
errata de publicação do doe Nº 35.158, de 21/10/22, Protocolo: 
866655, referente à Portaria Nº 2664/22/dGP/SEaP, de 19/10/22:
onde se lê: danielle do Socorro Guimaraes couto – Gozo: 01.12.22 a 
30.12.22.
Leia-se: danielle do Socorro Guimaraes couto – Gozo: 19.12.22 a 
17.01.23.

Protocolo: 871380
errata de Portaria N°01429/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.160 de 24 de outubro de 2022, Protocolo: 867676
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5950091 – JUliaNa liMa fEitoSa – Policial PENal; Perío-
do: 17/10 a 19/10/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
Leia-se:
Servidor(es): 5942242 – JoÃo PaUlo da Silva lira – aGENtE PENitENci-
ário; Período: 17/10 a 19/10/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)

Protocolo: 871495

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Processo nº 2022/165177
PreGÃo eLetrôNico Nº 036/2022 – seaP/Pa - UasG 925852.
objeto: É a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de  ma-
teriais de consumo e permanente para adestramento e operacionalização 
do Núcleo de operações com cães – Noc, para atender as necessidades 
desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP/Pa nas 
atividades de serviços diários operacionais, ações de ensino qualificativo/
educação continuada e suporte logístico ao GaP, grupo de elite (art. 33 da 
lei Estadual 8.937/2019) desta SEaP para intervenções táticas nas Unida-
des Penitenciárias, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no Edital e seus anexos.
data de abertura: 17/11/2022 às 10:30h (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
o edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: Gabriela 
S.a.Barros.
Marco aNtÔNio SirotHEaU corrÊa rodriGUES
ordenador de despesas

Protocolo: 871477
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 037/2022 - UasG 925852
Processo nº 2022/974137, o objeto da presente licitação é aquisição de 
uniformes, para uniformizar os novos Policiais Penais, que iram ingres-
sar nesta Secretaria de Estado de administração Penitenciária através do 
concurso nº c 208/2021, nas atividades de serviços diários operacionais, 
ações de ensino qualificativo/educação continuada e suporte logístico des-
ta SEaP para intervenções táticas nas Unidades Penitenciárias, de acordo 
com as quantidades e locais especificados neste Edital. Data de abertura: 
17/11/2022 às 10h00min (Horário de Brasília), edital encontra-se aces-
sível nos sites:www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.
pa.gov.br.
responsável pelo certame: Nícolas Pinto alves; local de abertura: www.
comprasgovernamentais.gov.br
Marco antônio Sirotheau correa rodrigues
ordenador de despesas

Protocolo: 871474

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 271/2022 de 31/10/2022.
Suprido: cristiane alves dos Santos
Matrícula: 541899144
cargo: assistente administrativo
Prazo de aplicação: 60 (Sessenta) dias, a contar da data da emissão da 
ordem Bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor

978832 0101000000 33.90.30 r$ 1.977,80

978832 0101000000 33.90.39 r$ 2.022,20

ordenador: Marco aNtoNio SirotHEaU corrÊa rodriGUES
Protocolo: 871157
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.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 01534/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para EScolta do PPl, Para ParticiPar EM 
aUdiÊNcia dE iNStrUÇÃo E JUlGaMENto.
5954420; MicHaEl david BatiSta alvES; Policial PENal; Período: 
19/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: JacUNdá; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolta do PPl, Para ParticiPar EM aUdiÊNcia dE iNStrU-
ÇÃo E JUlGaMENto.
5954125; fraNciSco ErivEltoN viEira da Silva; Policial PENal; Pe-
ríodo: 19/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: JacUNdá; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolta do PPl, Para ParticiPar EM aUdiÊNcia dE iNStrU-
ÇÃo E JUlGaMENto.
57213768; JoSE alaM PErEira da Silva; MotoriSta; Período: 
19/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: JacUNdá; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871496
diÁria
Portaria Nº: 01565/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir caMiNHÃo Para rEaliZar ENtrEGa dE colcHÕES 
No coMPlEXo dE SaNtarÉM.
57174291; GEraldo PiEdadE da Silva; MotoriSta; Período: 
27/10/2022 a 02/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNtarÉM; diá-
ria(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: rEaliZar ENtrEGa dE colcHÕES No coMPlEXo dE SaNtarÉM.
5898360; JoSiaS fiUZa da coSta; aUXiliar dE SErvicoS oPEracio-
NaiS; Período: 27/10/2022 a 02/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaN-
tarÉM; diária(s): 6 e ½ (seis e meia);
objetivo: rEaliZar ENtrEGa dE colcHÕES No coMPlEXo dE SaNtarÉM.
5940850; faBiaNo lUiS dE SoUSa raMoS; Policial PENal; Período: 
27/10/2022 a 02/11/2022 origem: BElÉM; destino: SaNtarÉM; diá-
ria(s): 6 e ½ (seis e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871497
diÁria
Portaria Nº: 01604/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5918569; HErcUlES aGUiar liMa; Policial PENal; Período: 
25/10/2022 a 27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5927293; JoNataS aMaral lEal; aGENtE PENitENciário; Período: 
25/10/2022 a 27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5923349; JoSUE viNHoltE GalUcio; Policial PENal; Período: 
25/10/2022 a 27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871498
diÁria
Portaria Nº: 01605/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5953922; Joao JUNio dE SoUSa Mota; Policial PENal; Período: 
26/10/2022 a 28/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: MoNtE alEGrE; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5933619; clEaNdo SoUZa Silva; Policial PENal; Período: 
26/10/2022 a 28/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: MoNtE alEGrE; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5938182; MoNiQUE dE MElo coElHo; aGENtE PENitENciário; Perío-
do: 26/10/2022 a 28/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: MoNtE alE-
GrE; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871499
diÁria
Portaria Nº: 01606/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5950114; alEX SaNdro dE SoUZa GoNcalvES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 25/10/2022 a 27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.

5942787; lUaN BarBoSa coSta; Policial PENal; Período: 25/10/2022 a 
27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; diária(s): 2 e ½ (duas 
e meia);
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5950149; WaNdErSoN BrUNEo MoUra BENtES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 25/10/2022 a 27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871500
diÁria
Portaria Nº: 01608/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para EScoltar oS PPls, EM caratEr dE 
traNSfErÊNcia.
5815355; fraNciSco MENdoNca dE frEitaS; MotoriSta; Período: 
11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5912648; WillaME SaNtoS dE MoraiS; GErENtE; Período: 11/10/2022 a 
11/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta iZaBEl do Pará; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5949872; laEdSoN MoNtEiro NaSciMENto; Policial PENal; Período: 
11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5953988; JoSE doS SaNtoS fariaS; Policial PENal; Período: 
11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5949819; iSaQUE cardoSo caMPElo; Policial PENal; Período: 
11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5949299; MarcoS JEaN coSta da Silva; aGENtE PENitENciário; Pe-
ríodo: 11/10/2022 a 11/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta 
iZaBEl do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871505
diÁria
Portaria Nº: 02143/2022/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.
5934092; orlaNdo roNaN loPES roSa; Policial PENal; Período: 
20/10/2022 a 29/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 9 e ½ (nove 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.
5949513; WilSoN SoUSa fErrEira; Policial PENal; Período: 
20/10/2022 a 29/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 9 e ½ (nove 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.
5954622; BrUcE dicKiNSoN da Silva cUNHa; Policial PENal; Perío-
do: 20/10/2022 a 29/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 9 e ½ (nove 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.
5931773; EricSoN GEovaNNi PEdroSo dE aBrEU; Policial PENal; Pe-
ríodo: 20/10/2022 a 29/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; desti-
no: aBaEtEtUBa; diária(s): 9 e ½ (nove e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871513
diÁria
Portaria Nº: 01609/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5953952; HErMES PErEira GoMES; Policial PENal; Período: 
29/10/2022 a 29/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5921859; ricardo JoSE foNSEca da Silva; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 29/10/2022 a 29/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; 
destino: aBaEtEtUBa; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5932698; rodriGo da Silva frEitaS; Policial PENal; Período: 
29/10/2022 a 29/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871506
diÁria
Portaria Nº: 01610/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: ParticiPar dE rEUNiÃo PrESENcial coNJUNta do coNSEJ E 
do coNSElHo NacioNal dE Politica criMiNal PENitENciária.
5092140; artHUr rodriGUES dE MoraES; SEcrEtario adJUNto dE 
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GEStao adMiNiStrativa; Período: 09/11/2022 a 10/11/2022 origem: 
BElÉM; destino: BraSÍlia; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: ParticiPar dE rEUNiÃo PrESENcial coNJUNta do coNSEJ E 
do coNSElHo NacioNal dE Politica criMiNal PENitENciária.
57216981; lariSSa BEltrao rEZENdE; dirEtor; Período: 09/11/2022 a 
10/11/2022 origem: BElÉM; destino: BraSÍlia; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: ParticiPar dE rEUNiÃo PrESENcial coNJUNta do coNSEJ E 
do coNSElHo NacioNal dE Politica criMiNal PENitENciária.
5945706; lUaNa lEao WaNZElEr; coordENador; Período: 
09/11/2022 a 10/11/2022 origem: BElÉM; destino: BraSÍlia; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871509
diÁria
Portaria Nº: 01611/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEaliZar diliGÊNcia E aPUraÇÃo iN loco, dE fatoS ocor-
ridoS No crrBrEvES.
55585599; BrUNo coSta PiNHEiro dE SoUSa; aSSiStENtE adMiNiS-
trativo; Período: 31/10/2022 a 04/11/2022 origem: BElÉM; destino: 
BrEvES; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
objetivo: rEaliZar diliGÊNcia E aPUraÇÃo iN loco, dE fatoS ocor-
ridoS No crrBrEvES.
54185834; rodolfo raPHaEl SoarES PaNtoJa; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 31/10/2022 a 04/11/2022 origem: BElÉM; destino: BrE-
vES; diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871510
diÁria
Portaria Nº: 01606/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5950114; alEX SaNdro dE SoUZa GoNcalvES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 25/10/2022 a 27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5942787; lUaN BarBoSa coSta; Policial PENal; Período: 25/10/2022 a 
27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; diária(s): 2 e ½ (duas 
e meia);
objetivo: EScoltar o PPl, Para ParticiPar dE SESSÃo do triBUNal 
do JÚri.
5950149; WaNdErSoN BrUNEo MoUra BENtES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 25/10/2022 a 27/10/2022 origem: SaNtarÉM; destino: JUrUti; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871503
diÁria
Portaria Nº: 02152/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir vtr coM PPls Para ParticiPar dE aUdiÊNcia dE 
iNStrUÇÃo E JUlGaMENto.
5868777; daNiEl PErEira BarBoSa; MotoriSta; Período: 25/10/2022 a 
25/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: tailÂNdia; diária(s): 1 (uma 
diária);
objetivo: EScoltar oS PPls, Para fiNS dE aPrESENtaÇÃo EM aUdiÊN-
cia dE iNStrUÇÃo E JUlGaMENto.
57216285; cYl farNEY Silva rUiZ; Policial PENal; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: tailÂNdia; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScoltar oS PPls, Para fiNS dE aPrESENtaÇÃo EM aUdiÊN-
cia dE iNStrUÇÃo E JUlGaMENto.
55209598; lUcaS lEao cardoSo; aGENtE PENitENciário; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: tailÂNdia; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScoltar oS PPls, Para fiNS dE aPrESENtaÇÃo EM aUdiÊN-
cia dE iNStrUÇÃo E JUlGaMENto.
57220861; JorGE doUGlaS alfaia GoMES; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 25/10/2022 a 25/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: tai-
lÂNdia; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871529
diÁria
Portaria Nº: 02149/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para ParticiPar daS iNStrUÇÕES da diS-
ciPliNa dE EScolta arMada do cUrSo dE forMaÇÃo ProfiSSioNal 
No SiESP.
54180750; JoSE dE olivEira E Silva; MotoriSta; Período: 
06/10/2022 a 06/10/2022 origem: caPaNEMa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871525
diÁria
Portaria Nº: 02150/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
54197102; BENiclEo fariaS daNtaS; MotoriSta; Período: 
27/10/2022 a 28/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: SaNta iZaBEl do 
Pará; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.

5954357; JoSE dE SoUSa PortEla; Policial PENal; Período: 
27/10/2022 a 28/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: SaNta iZaBEl do 
Pará; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5892121; aNdErSoN da Silva PErEira; GErENtE; Período: 
27/10/2022 a 28/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: SaNta iZaBEl do 
Pará; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5952957; EliEZEr QUEiroZ MarQUES; aGENtE PENitENciário; Perío-
do: 27/10/2022 a 28/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871526
diÁria
Portaria Nº: 02151/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para EScoltar o PPl Para ParticiPar dE 
triBUNal do JUri.
54197102; BENiclEo fariaS daNtaS; MotoriSta; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: PacaJá; diária(s): 
1 (uma diária);
objetivo: EScoltar o PPl Para ParticiPar dE SESSÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
5953954; SErGio fEliPE olivEira GUEdES; Policial PENal; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: PacaJá; diária(s): 
1 (uma diária);
objetivo: EScoltar o PPl Para ParticiPar dE SESSÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
5946987; SalaZar fErraZ SoUZa; Policial PENal; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: PacaJá; diária(s): 
1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871527
diÁria
Portaria Nº: 02153/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para EScoltar oS PPls, Para traNSfE-
rÊNcia ao rEGiME SEMiaBErto Para aS UNidadES PENaiS dE aBaE-
tEtUBa E SaNta iZaBEl.
5850576; aNdErSoN corrEa viEira; MotoriSta; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScoltar oS PPls, Para traNSfErÊNcia ao rEGiME SEMia-
BErto Para aS UNidadES PENaiS dE aBaEtEtUBa E SaNta iZaBEl.
5921678; rENaN PErEira MiraNda; aGENtE PENitENciário; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScoltar oS PPls, Para traNSfErÊNcia ao rEGiME SEMia-
BErto Para aS UNidadES PENaiS dE aBaEtEtUBa E SaNta iZaBEl.
54181949; JoElcio SoUZa MorEira; aGENtE PENitENciário; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScoltar oS PPls, Para traNSfErÊNcia ao rEGiME SEMia-
BErto Para aS UNidadES PENaiS dE aBaEtEtUBa E SaNta iZaBEl.
5848342; Erivaldo valENtE MorEira; GErENtE; Período: 25/10/2022 a 
25/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: SaNta iZaBEl do Pará; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871532
diÁria
Portaria Nº: 02154/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para PrEStar aPoio No cUrSo dE EScol-
ta ProMovido PEla EaP.
5868777; daNiEl PErEira BarBoSa; MotoriSta; Período: 29/09/2022 a 
30/09/2022 origem: tUcUrUÍ; destino: BElÉM; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871533
diÁria
Portaria Nº: 02144/2022/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.
5940762; JUNior da Silva araUJo; Policial PENal; Período: 
13/10/2022 a 20/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 7 e ½ (sete 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.
5950065; lEoNaN PErEira coSta; Policial PENal; Período: 
13/10/2022 a 20/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 7 e ½ (sete 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.
5954133; MoNiQUE alvES QUarESMa; Policial PENal; Período: 
13/10/2022 a 20/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 7 e ½ (sete 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.
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5949723; GilciaNo aNdradE do NaSciMENto; Policial PENal; Perío-
do: 13/10/2022 a 20/10/2022 origem: SaNta iZaBEl do Pará; destino: 
aBaEtEtUBa; diária(s): 7 e ½ (sete e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871516
diÁria
Portaria Nº: 02145/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5815355; fraNciSco MENdoNca dE frEitaS; MotoriSta; Período: 
14/10/2022 a 14/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5949819; iSaQUE cardoSo caMPElo; Policial PENal; Período: 
14/10/2022 a 14/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
54196830; JailtoN BraZ da Silva MElo; Policial PENal; Período: 
14/10/2022 a 14/10/2022 origem: BraGaNÇa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871517
diÁria
Portaria Nº: 02146/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para rEaliZar BUSca dE MatErial doado 
PElo EXcElENtÍSSiMo JUiZ tHiaGo fErNaNdES Para crri.
6403268; adalMir alBUQUErQUE dE SoUZa; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 23/09/2022 a 23/09/2022 origem: itaitUBa; destino: 
Novo ProGrESSo; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolta da viatUra, Para rEaliZar BUSca dE MatErial 
doado PElo EXcElENtÍSSiMo JUiZ tHiaGo fErNaNdES Para crri.
5850592; JoSE roBErto dE aMoriM PallaSS; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 23/09/2022 a 23/09/2022 origem: itaitUBa; destino: 
Novo ProGrESSo; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolta da viatUra, Para rEaliZar BUSca dE MatErial 
doado PElo EXcElENtÍSSiMo JUiZ tHiaGo fErNaNdES Para crri.
6403459; ElKSoN MESQUita; aGENtE PENitENciário; Período: 
23/09/2022 a 23/09/2022 origem: itaitUBa; destino: Novo ProGrES-
So; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871519
diÁria
Portaria Nº: 02147/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5825407; liNdiNaldo dE MElo BaNdEira; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 23/10/2022 a 24/10/2022 origem: vitÓria do XiNGU; 
destino: aBaEtEtUBa; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5938088; SErGio cHavES dE frEitaS fidEliS; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 23/10/2022 a 24/10/2022 origem: vitÓria do XiNGU; 
destino: aBaEtEtUBa; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5918161; WYllYaM fErrEira dE carvalHo; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 23/10/2022 a 24/10/2022 origem: vitÓria do XiNGU; 
destino: aBaEtEtUBa; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
objetivo: EScoltar o PPl EM carátEr dE traNSfErÊNcia.
5931339; raYloN olivEira da Silva; Policial PENal; Período: 
23/10/2022 a 24/10/2022 origem: vitÓria do XiNGU; destino: aBaEtE-
tUBa; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871521
diÁria
Portaria Nº: 02148/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, coM oS SErvidorES do cEar.
8400421; PaUlo cESar doS SaNtoS corrEa; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 25/10/2022 a 27/10/2022 origem: BElÉM; destino: Para-
GoMiNaS; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: viSita tÉcNica Solicitada Na QUal iNforMa a NEcESSida-
dE dE adaPtaÇÕES Na EStrUtUra fÍSica da UNidadE, ESPEcialMEN-
tE NaS dEPENdÊNciaS do ciME.
5921566; rafaEla Maria colarES viaNa; tEcNico EM GEStao dE iN-
fra-EStrUtUra/arQUitEtUra; Período: 25/10/2022 a 27/10/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: ParaGoMiNaS; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: viSita tÉcNica Solicitada Na QUal iNforMa a NEcESSida-
dE dE adaPtaÇÕES Na EStrUtUra fÍSica da UNidadE, ESPEcialMEN-
tE NaS dEPENdÊNciaS do ciME.
5952552; WaNESSa alBUQUErQUE fErrEira corrEa; tEcNico EM GES-
tao dE iNfra-EStrUtUra/ENGENHaria civil; Período: 25/10/2022 a 
27/10/2022 origem: BElÉM; destino: ParaGoMiNaS; diária(s): 2 e ½ 
(duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871522
diÁria
Portaria Nº: 02160/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para ParticiPar daS iNStrUÇÕES da diS-
ciPliNa dE EScolta arMada do cUrSo dE forMaÇÃo ProfiSSioNal 
No SiESP.

54180771; GiovaNY rita MatoS BarroSo; MotoriSta; Período: 
30/09/2022 a 30/09/2022 origem: caPaNEMa; destino: SaNta iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871540
diÁria
Portaria Nº: 02202/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para trEiNaMENto dE NovoS PoliciaiS 
PENail. aPÓS iSSo dESlocoU-SE atÉ BElÉM Para BUScar MEdica-
MENtoS.
5898842; aNtoNio viriato Moia Gaia; MotoriSta; Período: 
17/10/2022 a 20/10/2022 origem: caMEtá; destino: BElÉM; diária(s): 
3 e ½ (três e meia);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871541
diÁria
Portaria Nº: 02156/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para EScoltar o PPl, Para rEaliZar EXaME 
dE toMoGrafia dE toráX, Na PoliclÍNica ESPEcialiZada do Pará.
57210106; GilSoN GrEGorio da Silva; aGENtE PENitENciário; Perí-
odo: 27/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScoltar o PPl, Para rEaliZar EXaME dE toMoGrafia dE 
toráX, Na PoliclÍNica ESPEcialiZada do Pará.
5953984; ridErlEY alMEida do NaSciMENto; Policial PENal; Perí-
odo: 27/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScoltar o PPl, Para rEaliZar EXaME dE toMoGrafia dE 
toráX, Na PoliclÍNica ESPEcialiZada do Pará.
54197236; Maria dE NaZarE caliSto NUNES; tÉcNico EM ENfErMa-
GEM; Período: 27/09/2022 a 27/09/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: 
BElÉM; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871536
diÁria
Portaria Nº: 02158/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a vtr, Para EScoltar o PPl, Para rEaliZar coN-
SUlta MÉdica coM PSiQUiatra Na clÍNica dE BElÉM.
54196811; daNilo BoSco dE SoUZa NUNES; aGENtE PENitENciá-
rio; Período: 18/10/2022 a 18/10/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: 
BElÉM; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 871538

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 2726/22/dGP/seaP, de 01/11/22
o dirEtor dE GEStÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
rESolvE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período conforme informações abaixo:
Nº; NoME; MatrÍcUla; EXErcÍcio; GoZo
1; lUiZ carloS do ESPirito SaNto da Silva; 5754984; 2022; 01.12.22 
a 30.12.22 / 2; oSvaldo SErGio dE olivEira PaiXao; 5728720; 2021; 
01.12.22 a 30.12.22.
WaldilSoN coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871366

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

sUsPeNsÃo de FÉrias
Portaria Nº 2731/22/dGP/seaP, de 01/11/22.
SUSPENdEr o gozo de férias, previsto para o período de 01/11/22 a 
30/11/22, referente ao servidor roSiNaldo dE liMa da rocHa, Matrícu-
la nº 80015466, de acordo com o art.74, §2º, da lei nº 5.810/94.
WaldilSoN coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871473

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 2728/2022/dGP/seaP/Pa
Belém, 01 de novembro de 2022.
coNcEdEr à servidora vaNilcE alBUQUErQUE favacHo, matrícula fun-
cional nº 5963568/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, a 
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/11/2022.
WaldilSoN ENES coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871151
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..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 721 de 31 de oUtUBro de 2022
o SEcrEtário dE EStado dE cUltUra, no uso de suas atribuições legais,
r E S o l v E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, re-
ferente ao mês de JaNEiro/2023.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo  de 
GoZo

54186746/2 adriano Barroso dos Santos 01.01.2022 a 
31.12.2022

15.01.2023 a 
13.02.2023

57188175 allan Pinheiro de carvalho 01.01.2022 a 
31.12.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

5792177/2 alex ramires Santos da costa 29.01.2022 a 
28.01.2023

30.01.2023 a 
28.02.2023

57190768/1 anderson luiz lemos de carvalho 31.10.2021 a 
30.10.2022

15.01.2022 a 
13.01.2022

57206029/3 anésia Meira de Macedo 27.05.2021 a 
26.05.2022

02.01.2023 a 
16.01.2023

  e
23.03.2023 a 
06.04.2023

57191533/1 angela regiane Maia Machado 21.12.2021 a 
20.12.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

7161189/2 angela Sanches leão 08.10.2021 a 
07.10.2022

02.01.2023 a 
16.01.2023

  e
17.07.2023 a 
31.07.2023

5964060/1 Bruna do Nascimento Pantoja 25.11.2021 a 
24.11.2022

02.01.2023 a 
16.01.2023

  e
14.07.2023 a 
28.07.2023

5945720/1 Bruno Mateus Pereira lima 01.01.2022 a 
31.12.2022

10.01.2023 a 
08.02.2023

57203405/1 cassia Santos da rosa 30.09.2021 a 
29.09.2022

16.01.20223 a 
14.02.2023

coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº721  de 31 de oUtUBro de 2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo  de 
GoZo

30406/1 claudio Grimouth Seabra 01.06.2021 a 
31.05.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

57188455/2 Ederson José teixeira Pinho 01.01.2022 a 
01.01.2023

02.01.2023 a 
31.01.2023

5964068/1 Edno alex  Mafra ribeiro 25.11.2021 a 
24.11.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

57190130/1 francimário arcoverde Gomes 08.10.2021 a 
07.10.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

57190477/1 francisco José fontenele de castro 
Junior

11.10.2021 a 
10.10.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

57174603/2 Handeson de deus Barbosa 10.10.2021 a 
09.10.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

5184274/1 John cristian Barbosa Brito 27.11.2021 a 
26.11.2022

09.01.2023 a 
07.02.2023

57191512/1 Jorge alex almeida Souza 20.12.2021 a 
19.12.2022

04.01.2023 a 
02.02.2023

57191449/1 Jose Jeremias libório de lima 03.12.2021 a 
02.12.2022

01.01.2023 a 
30.01.2023

2004763/2 José laércio figueiredo cardoso 05.01.2022 a 
04.01.2023

31.01.2023 a 
01.02.2023

57206003/1 Josenildo Jacinto de Santana 15.10.2020 a 
14.10.2021

09.01.2023 a 
07.02.2023

57191530/1 leslie cristina amaral dantas 26.12.2021 a 
25.12.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

54187943/2 lidia Maria reis de Sousa 12.01.2021 a 
11.01.2022

12.01.2023 a
10.02.2023

57192581/1 Marcelo Manoel Barros do Nascimento 15.01.2022 a 
14.01.2023

16.01.2023 a 
14.02.2023

5588170/3 Marcia Helena da Silva Pontes 03.06.2020 a 
02.06.2021

02.01.2023 a 
31.01.2023

57190452/1 Maria de fátima  Gorete Soares 
lourinho

18.10.2021 a 
17.10.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

32166/1 Maria de Nazaré de andrade Moreira 
Porto

17.01.2022 a 
16.01.2023

17.01.2023 a 
15.02.2023

31011/1 Marina de lourdes Pastana Siqueira 
da Silva

01.09.2021 a 
31.08.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

716200/1 Maria iolete  valadares fernandes 01.12.2021 a 
30.01.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

coNtiNUaÇÃo da Portaria Nº721 de 31 de oUtUBro de 2022.

MatrÍcULa NoMe PerÍodo
aQUisitiVo

PerÍodo  de 
GoZo

5964073/1 Natielly Elis Sousa de Miranda 25.11.2021 a  
24.01.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

55587556/2 Paulo roberto do canto lopes 01.03.2021 a 
28.02.2022

04.01.2023 a 
02.02.2023

5924319/2 raimundo fabio coutinho de Souza 07.01.2022 a 
06.01.2023

09.01.2023 a 
07.02.2023

30635/1 regina vitória de alves andrade 14.08.2021 a 
13.08.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

5964067/*1 roberta Núbia coelho da Silva 25.11.2021 a 
24.11.2022

09.01.2023 a 
07.02.2023

5955143/1 roseneide do carmo  Silva 13.04.2021 a 
12.04.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

57176033/2 Sabrina campos costa 02.01.2022 a 
01.01.2023

02.01.2023 a 
16.01.2023

  e
31.07.2023 a 
14.08.2023

54185520/2 Susanna crystina lopes teles Negrão 04.10.2021 a 
03.10.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

57207095/1 teresa catarina almeida da costa 03.11.2021 a 
02.11.2022

09.01.2023 a 
07.02.2023

57191509/1 thiago leite da Silva 20.12.2021 a 
19.12.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

32603/1 valmir antonio de almeida rodrigues 01.01.2022 a 
31.12.2022

01.01.2023 a 
30.01.2023

5184185/1 vivaldo de lima fonseca 14.01.2022 a 
13.01.2023

16.01.2023 a 
14.02.2023

715140/1 Zoraya lobato Moura 02.06.2021 a 
01.06.2022

02.01.2023 a 
31.01.2023

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 31 de outubro  de 2022.
BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlt.

Protocolo: 871344

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso PÚBLico
Qualificação de Organizações Sociais A Secretaria de Estado de Cultura 
do Estado do Pará torna pública a presente convocação para que entida-
des sem fins lucrativos se qualifiquem como Organização Social junto ao 
Governo do Estado do Pará, com fundamento nas disposições do decreto 
Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019, e da lei Estadual n° 5.980, de 
19 de julho de 1996.
Poderão se habilitar à qualificação pessoas jurídicas de direito privado sem 
fins lucrativos, cujas atividades sejam, dentre outras, dirigidas à promoção 
da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
Os requisitos específicos e o passo a passo para a obtenção do certificado 
de qualificação como Organização Social estão previstos nas normas acima 
descritas, disponíveis no sítio eletrônico http://www.secult.pa.gov.br.
o presente aviso tem por objetivo garantir a observância dos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a que os 
entes da administração Pública estão submetidos, nos termos do artigo 37 
da constituição federal.
Para o setor cultural, os pedidos de qualificação, identificados em seu enve-
lope e primeira página do processo com “QUalificacÃo dE oSc – nome 
da entidade” e devidamente instruídos com o preenchimento de requeri-
mento escrito e com a apresentação dos documentos obrigatórios, deverão 
ser entregues diretamente no protocolo geral da Secretaria de Estado de 
cultura do Estado do Pará e dirigidos ao Gabinete do Exmo. Sr. Secretário 
de Estado de cultura, localizada à av. Magalhães Barata, 830, São Brás, 
cEP 66063-240, Belém-Pa ou por correspondência registrada com aviso 
de recebimento.
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.
BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura do Pará

Protocolo: 871150
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne02096
Processo Nº: 2022/1244529
valor: r$10.000,00 (dez mil reais)
data da EMiSSÃo: 07/10/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 006/2019, para atender à programação do evento “festa 
filhas da chiquita”, dia 08.10.2022, às 21h, na Praça da república, em 
Belém-Pa.
oriGEM: Edital de credenciamento 006/2019, inexigibilidade de licitação 
nº 007/2019.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtroS SErviÇoS dE 
tErcEiroS-PESSoa JUrÍdica. PtrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
257998 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503.8421.
SErvidor iNdicado coMo fiScal: faGNEr MoNtEiro Silva - Matrí-
cula: 57196665-1.
coNtratado: Eloi iGlESiaS ProdUÇÕES artiSticaS - cNPJ Nº 
35.471.253-0001/28.
ENdErEÇo: rUa trEZE (cJ JUlia SEffEr), 75, áGUaS liNdaS, 
cEP:67020-510, aNaNiNdEUa, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 871145
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne02124
Processo Nº: 2022/1320971
valor: r$ 6.000,00 (seis mil reais).
data da EMiSSÃo: 17/10/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
Credenciamento 05/2021/SECULT, para realização de Oficina de Jóias em 
cerâmica, na Usina da Paz - Benguí.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 012/2021, Edital de credencia-
mento n° 05/2021/SEcUlt.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8928 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUtroS SErviÇoS 
dE tErcEiroS- PESSoa fÍSica PtrES: 158928 Pi: 105tPB8928c aÇÃo: 
260968 ( BElÉM) fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8928.
SErvidor iNdicado coMo fiScal: Maria Elane Gadelha costa, matrí-
cula: 5968357/1.
coNtratado: roSilENE fUrtado PadilHa – cPf Nº 006.903.832-58.
ENdErEÇo: r. QUiNZE dE aGoSto , 1661 , altoS, cEP: 66812-480, 
PoNta GroSSa, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUES fErrEira

Protocolo: 871202
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1923 de 01 de NoVeMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1384448.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais da atividade “oficiNa dE 
daNÇaS UrBaNaS” referente à iN 1348/2022– fcP, fiScal titUlar, o 
(a) servidor (a) tHaYS olivEira rEiS, Matrícula nº: 57175738; cargo: 
tÉcNico EM GEStÃo cUltUral; e como fiScal SUBStitUto, o (a) ser-
vidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENto da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; 
cargo: tÉcNico EM GEStÃo cUltUral
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 871074
Portaria Nº 1922 de 01 de NoVeMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1372776.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da oficina de “BIJUTE-
ria EM cErÂMica” referente à iN 1350/2022– fcP, fiScal titUlar, o 
(a) servidor (a) claUdia rÊGo BarroS, Matrícula nº: 54180873; car-
go: tÉcNico EM GEStÃo cUltUral; e como fiScal SUBStitUto, o (a) 

servidor (a) tadEU NUNES, Matrícula nº: 5417511; cargo: tÉcNico EM 
GEStÃo cUltUral
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 871071
Portaria Nº 1921 de 01 de NoVeMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1384448.
rESolvE dESiGNar, para as funções de fiscais da atividade “oficiNa 
daNÇa dE SalÃo” referente à iN 1349/2022– fcP, fiScal titUlar, o 
(a) servidor (a) tHaYS olivEira rEiS, Matrícula nº: 57175738; cargo: 
tÉcNico EM GEStÃo cUltUral; e como fiScal SUBStitUto, o (a) ser-
vidor (a) JorGE lUiZ NaSciMENto da cUNHa, Matrícula nº: 54186729/4; 
cargo: tÉcNico EM GEStÃo cUltUral
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 871056

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1924 – cGP/daF/FcP de 01 de NoVeMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/1376864–fcP de 26/10/2022.
rESolvE:
aUtoriZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio ao servidor EdNaldo 
NUNES Britto, matrícula nº 5765161/5, ocupante do cargo de tÉcNico 
EM GEStÃo cUltUral – artES PláSticaS, lotado(a) no(a) dirEtoria 
dE oficiNaS cUltUraiS E iNiciacao artÍStica - docia, a gozar no 
período de 01/12/2022 à 29/01/2023, referente à 2ª Parcela do triênio 
de 10/12/2013 à 09/12/2016 e à ª Parcela do triênio de 10/12/2016 à 
09/12/2019.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 871208

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1925 - cGP/FcP de 01 de NoVeMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto nos art. 72, inciso iv da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda, a certidão de Nascimento matrícula nº 066852 01 
55 2022 1 00303 243 0320976 39.
rESolvE:
coNcEdEr à servidora aMaNda Silva caBEttE NooBlatH, matrícula nº 
5954706/1, ocupante do cargo de coordENador, lotada na coordE-
Nadoria dE artES litErariaS E dE EXPrESSÃo dE idENtidadE, 180 
(cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 24/10/2022 
à 21/04/2023.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 871212

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 1926 - cGP/FcP de 01 de NoVeMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
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coNSidEraNdo ainda os termos do Processo: 2020/884778.
forMaliZar: licença para tratamento de Saúde e Posterior incapacidade 
Definitiva a partir de 24/01/2020, à servidora na tabela abaixo:

dias Periodo NoMe Matri-
cULa carGo LaU-

do

14 10/01/2020 a 
23/01/2020

roSiNEidE do roSario 
fariaS

57217068/ 
1

aSSiStENtE adMi-
NiStrativo 63342

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElvaS d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 871204

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1349/2022
Pae: 2022/1384448
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “OFICINA 
daNÇa dE SalÃo”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 1049/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 230176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): rUlliEN GENtil PoliZEli, inscrito (a) no MEi de nº: 
36.271.402/0001-78, E Mario BoUlHoSa fÉliX, inscrito(a) no cPf dE 
nº 293.761.902-97
valor total: r$ 3.150,00
data: 01/11/2022
ordenador: GUilHErME rElvaS d’olivEira
tErMo dE ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 
1349/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1349/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 01/11/2022
ordenador: GUilHErME rElvaS d’olivEira

Protocolo: 871057
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1350/2022
Pae: 2022/1372776
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “BIJUTERIA 
EM cErÂMica”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos 
da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 1048/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 E 
339047; ação: 230176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): valdENiSE dE alMEida GENÚ, inscrito (a) no cPf de nº: 
333.036.492-00
valor total: r$ 2.100,00
data: 01/11/2022
ordenador: GUilHErME rElvaS d’olivEira
tErMo dE ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 
1350/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1350/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 01/11/2022
ordenador: GUilHErME rElvaS d’olivEira

Protocolo: 871072
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1348/2022
Pae: 2022/1384448
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 002/2022 
– FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “DANÇAS URBANAS
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, 
ambos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico n° 
1047/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 230176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do EStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido (a): tHaYSa criStiNa MaGalHÃES doS SaNtoS, inscrito (a) 
no cPf de nº 010.987.792-66.
valor total: r$ 2.100,00
data: 01/11/2022
ordenador: GUilHErME rElvaS d’olivEira
tErMo dE ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 
1348/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1348/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 01/11/2022
ordenador: GUilHErME rElvaS d’olivEira

Protocolo: 871076

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1912 - cGP/FcP de 31 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1386250 – cBPav/ dli/ cGP/ fcP de 27/10/2022.
rESolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, que ministrará a atividade de “linguagem 
Verbal”, com o tema “Contação de história” com a finalidade de atender 
as programações na Expedição literária, Performance teatral na Usipaz 
Parauapebas/ Pa e na flacc - festa literária de canaã dos carajás/ Pa.

NoMe cPF rG PerÍdo diÁ-
ria

MaUrÍcio rocHa da coSta 174.705.442-91  2313489 08/11/2022 a 
22/11/2022   14 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElvaS d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 871218
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

Portaria
.

Portaria N° 61/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolvE:
dESiGNar o servidor rafael valle Maranhão, auxiliar operacional, matrí-
cula funcional nº 5906323/1, para assumir a função de fiscal do Contrato 
nº 09/2022, firmado com a empresa GRAFICA IMPRESSUS EIRELI, e a 
servidora Nilzete Nogueira ribeiro rodrigues, assistente administrativo, 
matrícula funcional nº 57199688/2, para substituí-lo durante seus impedi-
mentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Superintendente da fcG

Protocolo: 871021
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 01
coNtrato: 41/2021
EXErcÍcio: 2022
oBJEto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12(doze) meses, 
contados de 01/11/2022 a 31/10/2023.
data dE aSSiNatUra: 31/10/2022
coNtrataNtE: fundação carlos Gomes
coNtratado: Sergio Nogueira da Silva 10853430225, inscrita no cNPJ: 
33.305.708/0001-00, com sede na av. dr. freitas nº 10, bairro Sacramen-
ta, Belém/Pa.
aUtoriZo do Proc. Nº: 2022/1231188
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 871205
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 63/2022
PartES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física PriScila Plata rato inscrita no 
cPf nº 129.318.277 - 03.
do oBJEto: Prestação de serviços artísticos pela violinista Priscila Pla-
ta rato, necessários ao XXXiv fiMUPa, que ocorrerá no período de 05 a 
13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/Pa, conforme processo nº 
2022/1270278.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
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8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
valor EStiMado: r$ 7.000,00 (sete mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENtárioS:
Pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft: 0101, Nd: 339036 (EvENfiMP).
ordENador rESPoNSávEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.

Protocolo: 871569
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 76/2022
PartES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física vitalY PiSarENKo, inscrita no 
passaporte sob nº 757386031.
do oBJEto: Prestação de serviços artísticos pelo pianista vitaly Pisa-
renko, necessários ao XXXiv fiMUPa, que ocorrerá no período de 05 a 
13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/Pa, conforme processo nº 
2022/1369467.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
valor EStiMado: r$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENtárioS:
Pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft: 0101, Nd: 339036 (EvENfiMP).
ordENador rESPoNSávEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.

Protocolo: 871588
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 45/2022
PartES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa aMalia fraNciSca dE vicENZo Pro-
dUÇÕES, inscrita cNPJ sob nº 11.814.862/0001-74.
do oBJEto: Prestação de serviços artísticos pela violoncelista Mariana 
amaral dos Santos, necessários ao XXXiv fiMUPa, que ocorrerá no perí-
odo de 05 a 13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/Pa, conforme 
processo nº 2022/1246042.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
valor EStiMado: r$ 6.000,00 (seis mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENtárioS:
Pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft: 0101, Nd: 339039 (EvENfiMP).
ordENador rESPoNSávEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.

Protocolo: 871466
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 46/2022
PartES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa aMalia fraNciSca dE vicENZo Pro-
dUÇÕES, inscrita cNPJ sob nº 11.814.862/0001-74.
do oBJEto: Prestação de serviços artísticos pelo violista Silvio augus-
to catto ribeiro, necessários ao XXXiv fiMUPa, que ocorrerá no período 
de 05 a 13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/Pa, conforme pro-
cesso nº 2022/1245679.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
valor EStiMado: r$ 6.000,00 (seis mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENtárioS:
Pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft: 0101, Nd: 339039 (EvENfiMP).
ordENador rESPoNSávEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.

Protocolo: 871490
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 44/2022
PartES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa aMalia fraNciSca dE vicENZo Pro-
dUÇÕES, inscrita cNPJ sob nº 11.814.862/0001-74.
do oBJEto: Prestação de serviços artísticos pelo contrabaixista Gusta-
vo lange fontes, necessários ao XXXiv fiMUPa, que ocorrerá no período 
de 05 a 13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/Pa, conforme pro-
cesso nº 2022/1246396.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
valor EStiMado: r$ 6.000,00 (seis mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENtárioS:
Pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft: 0101, Nd: 339039 (EvENfiMP).
ordENador rESPoNSávEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.

Protocolo: 871478
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 68/2022
PartES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa M. a. dEa. caMPoS NEto EirElli, 
inscrita no cNPJ sob nº 30.457.186/0001-73.
do oBJEto: Prestação de serviços artísticos pelo maestro Miguel archanjo 
de almeida campos Neto, necessários ao XXXiv fiMUPa, que ocorrerá no 
período de 05 a 13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/Pa, confor-
me processo nº 2022/1326702.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUStificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
valor EStiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)

rEcUrSoS orÇaMENtárioS:
Pt: 47201 13 392 1503, at: 8841, ft: 0101, Nd: 339039 (EvENfiMP).
ordENador rESPoNSávEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.

Protocolo: 871553
..

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 76/2022, para contratação da pessoa 
física vitalY PiSarENKo, inscrita no passaporte sob nº 757386031, visan-
do a participação do pianista vitaly Pisarenko, necessário ao evento XXXiv 
fiMUPa, que ocorrerá no período de 05 a 13 de novembro de 2022, na 
cidade de Belém/Pa, conforme processo nº 2022/1369467.
valor: . r$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
Belém, Pa, 01 de novembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Superintendente da fcG.

Protocolo: 871591
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 63/2022, para contratação da pessoa física 
PriScila Plata rato, inscrita no cPf sob nº 129.318.277-03, visando a 
participação da violinista Priscila Plata rato, necessário ao evento XXXiv 
fiMUPa, que ocorrerá no período de 05 a 13 de novembro de 2022, na 
cidade de Belém/Pa, conforme processo nº 2022/1270278.
valor: r$ 7.000,00 (sete mil reais)
Belém, Pa, 01 de novembro de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Superintendente da fcG.

Protocolo: 871572
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de Ine-
xigibilidade de licitação nº 68/2022, para contratação da empresa M. a. dEa. 
caMPoS NEto EirElli, inscrita cNPJ sob nº 30.457.186/0001-73, visando a 
participação do maestro Miguel archanjo de almeida campos Neto, necessá-
rio ao evento XXXiv fiMUPa, que ocorrerá no período de 05 a 13 de novembro 
de 2022, na cidade de Belém/Pa, conforme processo nº 2022/1326702.
valor: . r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Belém, Pa, 01 de novembro de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Superintendente da fcG

Protocolo: 871555
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 44/2022, para contratação da 
empresa aMalia fraNciSca dE vicENZo E ProdUÇÕES, inscri-
to no cNPJ nº 11.814.862/0001-74, visando a participação do contra-
baixista Gustavo lange fontes, necessário ao evento XXXiv fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 05 a 13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/
Pa, conforme processo nº 2022/1246396.
valor: . r$ 6.000,00 (seis mil reais)
Belém, Pa, 01 de novembro de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Superintendente da fcG.

Protocolo: 871480
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 46/2022, para contratação da 
empresa aMalia fraNciSca dE vicENZo E ProdUÇÕES, inscri-
to no cNPJ nº 11.814.862/0001-74, visando a participação do violista 
Silvio augusto catto ribeiro, necessário ao evento XXXiv fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 05 a 13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/
Pa, conforme processo nº 2022/11245679.
valor: . r$ 6.000,00 (seis mil reais)
Belém, Pa, 01 de novembro de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Superintendente da fcG.

Protocolo: 871493
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 45/2022, para contratação da 
empresa aMalia fraNciSca dE vicENZo E ProdUÇÕES, inscri-
to no cNPJ nº 11.814.862/0001-74, visando a participação da violoncelis-
ta Mariana amaral dos Santos, necessário ao evento XXXiv fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 05 a 13 de novembro de 2022, na cidade de Belém/
Pa, conforme processo nº 2022/1246042.
valor: . r$ 6.000,00 (seis mil reais).
Belém, Pa, 01 de novembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUto, Superintendente da fcG.

Protocolo: 871469
.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coMProMisso Nº. 024/2022 Por PraZo deterMiNa-
do-res.FcG nº.001 de 24.01.2020
Partes: fundação carlos Gomes (concedente) e caSSiaNE da lUZ coSta (Beneficiária)
objeto: concessão de Bolsa Monitoria - autorização: Processo nº. 
2022/1329420
Programa de trabalho – 47201 13 363 1501
valor mensal: r$ 600,00 (Seiscentos reais) - at: 8507 – Nd: 339018 – ft: 0101
assinatura: 01.11.2022 - vigência: 01.11.2022 a 31.10.2023
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 871110
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo: 2022Ne00745 e 2022Ne00755.
oBJEto: fornecimento de vales-alimentação, na forma de bilhete impresso.
valor: r$ 316,80 e r$ 15.840,00.
data dE EMiSSÃo: 27/10/2022.
cotaÇÃo ElEtrÔNica: 16/2022/fcG.
orÇaMENto: Pt: 47201133921503, at: 8841, Nd: 339039, ft: 0101.
coNtrataNtE: fundação carlos Gomes.
coNtratada: Maxxcard administradora de cartões ltda, cNPJ: 
12.387.832/0001-91.
Proc. Nº: 2022/1099530.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 871422
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

diÁria
.

Portaria nº 823 de 31 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1371869/SEcoM.
rESolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivos de alteração na agenda do governo, foi necessário sua perma-
nência por mais um dia no município de tailândia.
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 824 de 31 de outubro de 2022.
oriENtaÇÃo NorMativa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1396997/SEcoM.
rESolvE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de igarapé-miri, no dia 01 de novembro de 2022, para conduzir 
a equipe que efetuará cobertura jornalística do governo do estado do Pará.
NoME: GilBErto adriaNo PaStaNa MarÇal
MatrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lÚcia alvES dE olivEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 871196
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 050/2022
Processo Nº 2022/885925
cotaÇÃo eLetrôNica Nº 056/2022
objeto: constitui o objeto do presente a coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para 
MaNUtENÇÃo dE vEdaÇÃo EM vidro, SUPortES E PErfiS dE diviSÓ-
ria dE vidro localiZada No SÉtiMo aNdar da fUNdaÇÃo ParaENSE 
dE radiodifUSÃo – fUNtElPa.
fundamentação legal: decreto Estadual n° 856/2020 que altera o de-
creto Estadual n° 2.168/2010 c/c com art. 24, i e ii e §1º da lei n° 
8.666/1993, decreto n° 9.412/2018, lei complementar n° 123/2006, lei 
n° 8.078/1990, i.N SEad/dGl Nº. 001/2012.
valor Global: r$ 5.496,99 (cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e 
noventa e nove centavos);
data de assinatura: 01/11/2022
data de vigência: 01/11/2022 a 01/05/2023
fiscal de contrato: lEoNardo coElHo PErEira – Nº MatricUla: 
5960291/1
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
contratado (a): flavio f. c. NaSciMENto (aBrEU ENGENHaria)
cNPJ n°: 41.204.441/0001-86
Endereço: Passagem Jerusalém, n.º 70, Bairro da Sacramenta - cEP 
66083499 – Belem/Pa
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 871461

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 021/2022
Processo Nº 2021/ 1421105
objeto: contratação de empresa para locação eventual de estrutura me-
tálica para mídia estática; locação eventual de placas publicitárias, totens 
e backdrops; serviço de produção de material gráfico com instalação de 
adesivos, banners, faixas, lonas e confecção de troféus, para atendimento 
dos eventos esportivos, jornalísticos e culturais, bem como das ações do 
Governo do Pará, realizadas pela cultura – rede de comunicação através 
de seus canais de comunicação (rádio, tv e portal).
responsável pelo certame: Benedito ivo Santos Silva
local de abertura: Portal compras.gov.br (UaSG:925807)
data da abertura: 16/11/2022
Hora da abertura: 09:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201. 24.813.1499.8795
Elemento de despesa: 339039
fonte recurso: 01 500 0000 01
Plano interno (Pi): 103cParaZao/ 103coPEladE/ 103coPvErdE/ 
103EvENoUtr
funcional Programática: 65.201. 24.392.1503.8423
Elemento de despesa: 339039
fonte recurso: 01 500 0000 01
Plano interno (Pi): 103EvENfESt/ 103EvENcarN/ 103EvENfEir/  
103EvENciri/ 103EvENÇair/ 103EvENoUtr
funcional Programática: 65.201. 24.392.1503.8423
Elemento de despesa: 339039
fonte recurso: 01 500 0000 01
Plano interno (Pi): 103EvENfESt/ 103EvENcarN/ 103EvENfEir/  
103EvENciri/ 103EvENÇair/ 103EvENoUtr
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 01 de novembro de 2022.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 871029

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº 1.164/2022-GaB/siNd. 
Belém, 01 de novembro 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 SiNdicÂNcia iNvEStiGatÓria pela 
Portaria nº 943/2022-GaB/SiNd de 16 de setembro de 2022, publicada 
no doE n° 35.122 de 21 de setembro de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 01/2022, de 01 de novembro 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
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 a 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. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, 
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 Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 1.165/2022-GaB/siNd. 
Belém, 01 de novembro 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 SiNdicÂNcia iNvEStiGatÓria pela 
Portaria nº 948/2022-GaB/SiNd de 16 de setembro de 2022, publicada 
no doE n° 35.122 de 21 de setembro de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 01/2022, de 01 de novem-
bro de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação 
de prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
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Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a 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. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, 
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 Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 1.166/2022-GaB/Pad 
Belém,01 de novembro de 2022.
o oUvidor dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/429775 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1531/2022 exarada 
pela assessora Especial i - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l v E:
i – dEtErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiStrativo diSci-
PliNar em desfavor da servidora K.S.r.S., matrícula nº 57211676-2, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 
178, v, Xvii c/c art. 190, iv, X (1ª parte) e Xiii , da lei nº 5.810/94;
ii – coNStitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNtÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NatHalia dE NaZarE-
tH fErrEira MoNtEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, para sob a Presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dEtErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria torNar s/ eFeito Nº 1.167/2022-GaB/Pad 
Belém, 01 de novembro de 2022.
o oUvidor dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a Portaria 404/2017-GaB/Pad de 19 de setembro de 
2017, publicada no doE, edição nº 33466 de 26/09/2017;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrativo 
nº 1071249/2016 e as demais infrações conexas que emergirem no 
decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
r E S o l v E:
i – torNar SEM EfEito a Portaria 404/2017-GaB/Pad de 19 de 
setembro de 2017, publicada no doE, edição nº 33466 de 26/09/2017;
ii - JUNtar ao Pad - 94/2017-GaB/Pad, de 27/01/2017, publicada no 
doE. nº 33.305, de 01/02/2017;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-1
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 1.168/2022-GaB/Pad 
Belém, 01 de novembro de 2022.
o oUvidor dESta SEcrEtaria dE EStado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 235/2019-GaB/Pad de 07/10/2019, 
publicada no doE edição nº 34.004 de 08/10/2019;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 834/2021 exarado pela Procura-
dora do Estado - PGE/Pa;
coNSidEraNdo a decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado de Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l v E:
i – dEclarar NUlidadE Parcial do Processo administrativo disciplinar nº 
235/2019-GaB/Pad de 07/10/2019, publicada no doE edição nº 34.004 de 
08/10/2019, a partir do termo de Ultimação de instrução e Não indiciação;
ii – coNvalidar os atos praticados anteriormente a partir do termo de 
Ultimação de instrução e Não indiciação;
iii – coNStitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNtÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NatHalia dE NaZarE-
tH fErrEira MoNtEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, para sob a Presidência da primeira, 

apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iv - 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;
v – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
vi – 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.

Protocolo: 871481

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 236/2022 - sale, de 16 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/09/2022, a Portaria n.º 149/2020 
de 31/07/2020, que designou os servidores Marcelo Santos Gonçalves, 
matrícula n.º 5775230/2, e Keyline Ellen lisboa Silva, matrícula n.º 
57209119/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e suplente 
do contrato de locação n.º 019/2010.
art. 2º - designar, a contar de 01/09/2022 os servidores inaldo Miranda 
alves, matrícula n.º 5052424-2, cPf n.º 292.713.982-20 , e Keyline El-
len lisboa Silva, matrícula n.º 57209119-1, cPf n.º 708.373.172-15, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 019/2010, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEfM Pitágoras- ananindeua/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871163
Portaria N.º 239/2022 - sale, de 16 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/09/2022, a Portaria n.º 086/2020 de 
02/03/2020, que designou os servidores darliNG JaNNE da SilvEira 
viEira, matrícula n.º 57234107-1, e lUciaNa fErrEira SoUZa, 
matrícula n.º 57209270-1, para atuarem respectivamente como fiscais 
titular e suplente do contrato de locação n.º 070/2017.
art. 2º - designar, a contar de 01/09/2022 os servidores lorENa criSti-
Na GoNZaGa PErEira, matrícula n.º 57219086-2, cPf n.º 590.000.312-
49, e lUciaNa fErrEira SoUZa, matrícula n.º 57209270-1 , cPf n.º 
640.610.192-87, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 070/2017, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da EEEf Madre celeste- Belém/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871164
Portaria N.º 237/2022 - sale, de 16 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/09/202, a Portaria n.º 001/2010 
de 22/06/2021, que designou os servidores MarcElo doS SaNtoS 
GoNÇalvES, matrícula n.º 5775230/2, e fraNciSlENE da Silva 
fiGUEira , matrícula n.º 5901061/1, para atuarem respectivamente como 
fiscais titular e suplente do Contrato de Locação n.º 001/2010.
art. 2º - designar, a contar de 01/09/2022 os servidores iNaldo MiraN-
da alvES, matrícula n.º 5052424/024, cPf n.º 292.713.982-20 , e lUcia-
Na fErrEira SoUZa, matrícula n.º 57209270/1, cPf n.º 640.610.192-87, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 001/2010, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EE candido Horacio Evelin- ananindeua/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871165
Portaria N.º 254/2022 - sale, de 04 de outubro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 20/09/2022, os servidores JoSÉ Mi-
GUEl vUlcÃo GUEdES, matrícula n°. 5892422/1 , cPf n.º 791.127.222-
00, e MariNa rodriGUES BatiSta, matrícula n.º 6306870/1  , cPf n.º 
293.058.292-87 , para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 190/2022, cujo objeto: locação de 



66  diário oficial Nº 35.174 Quinta-feira, 03 DE NOVEMBRO DE 2022

imóvel para o funcionamento do SoME/vila Maua - cametá/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871180
Portaria N.º 253/2022 - sale, de 04 de outubro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 20/09/2022, os servidores rildo alvES fEr-
rEira, matrícula n°. 57200223/2 , cPf n.º 295.463.622-04, e EliZaBE-
tH Socorro PiNHEiro caStro, matrícula n.º 54188267/1  , cPf n.º 
332.524.912-49  , para atuarem respectivamente como fiscais titular e subs-
tituto do contrato de locação n.º 154/2022, cujo objeto: locação de imóvel 
para o funcionamento do SoME/vila do icatu- igarapé-Miri /Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871182
Portaria N.º 267/2022 - sale, de 17 de outubro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 22/08/2022, os servidores BrUNo MEdEi-
roS QUarESMa, matrícula n°. 57214907-1 , cPf n.º 739.136.932-20, 
e aldENEr clEviUS SoarES lEao, matrícula n.º 5890925-1  , cPf n.º 
393.761.252-15 , para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 193/2022, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da Moradia para Professores do Sistema Mo-
dular de Ensino (SoME)- vila castanhandeua- Moju/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871184
Portaria N.º 272/2022 - sale, de 21 de outubro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 07/10/2022, os servidores roSi SaN-
toS da Silva, matrícula n°. 57208613/1 , cPf n.º 409.946.862-34, e 
fraNciSca MiSSilENE MUNiZ MaGalHÃES, matrícula n.º 57208273/1  , 
CPF n.º 756.640.622-15 , para atuarem respectivamente como fiscais titu-
lar e substituto do contrato de locação n.º 275/2022, cujo objeto: locação 
de imóvel para o funcionamento da EEEfM Hilda vieira - Belém/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871186
Portaria N.º 142/2022 - sale, de 29 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 17/08/2022, os servidores lUÍS MEdEiroS 
GoNÇalvES JUNior, matrícula n°. 57212148/1 , cPf n.º 424.016.662-49, 
e PaUlo XaviEr loPES, matrícula n.º 57208698/1 , cPf n.º 682.077.782-
53 , para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do 
contrato de locação n.º 197/2022, cujo objeto: locação de imóvel para o 
funcionamento da Sede da 2° UrE - cametá/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871187
Portaria N.º 231/2022 - sale, de 16 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/09/2022, a Portaria n.º 009904/2017 
de 13/09/2017, que designou os servidores PaUlo XaviEr loPES, 
matrícula n.º 57208698/1, e MariNa rodriGUES BatiSta, matrícula n.º 
6306870/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e suplente 
do contrato de locação n.º 021/2016.
art. 2º - designar, a contar de 01/09/2022 os servidores PaUlo XaviEr 
loPES, matrícula n.º 57208698/1, cPf n.º 682.077.782-53, e roSaNGEla 
PErEira dE olivEira, matrícula n.º 6025420/1, cPf n.º 302.812.882-91, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 021/2016, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento do  anexo 3 da Escola francisca Nogueira ramos- Baião/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871189
Portaria N.º 238/2022 - sale, de 16 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:

art. 1º - revogar, a contar de 01/09/2022, a Portaria n.º 022/2019 
de 20/08/2019, que designou os servidores MarcElo doS SaNtoS 
GoNÇalvES, matrícula n.º 5775230/2, e MicHElE dE fátiMa MacEdo 
NaSciMENto, matrícula n.º 5836794/1 para atuarem respectivamente 
como fiscais titular e suplente do Contrato de Locação n.º 012/2016.
art. 2º - designar, a contar de 01/09/2022 os servidores iNaldo MiraN-
da alvES, matrícula n.º 5052424/024, cPf n.º 292.713.982-20 , e Mi-
cHElE dE fatiMa MacEdo NaSciMENto , matrícula n.º 5836794/1 , cPf 
n.º 664.795.172-53, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 012/2016, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da EEEf Neudalino vianna da Silveira.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871167
Portaria N.º 234/2022 - sale, de 16 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/09/2022, a Portaria n.º 88/2020 
de 09/04/2020, que designou os servidores luciana ferreira de Souza, 
matrícula n.º  57209270/1 , e Keyline Ellen lisboa Silva, matrícula n.º 
57209119/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e suplente 
do contrato de locação n.º 025/2009.
art. 2º - designar, a contar de 01/09/2022 os servidores francislene da 
Silva figueira, matrícula n.º 5901061-1, cPf n.º 689.747.602-15, e Keyli-
ne Ellen lisboa Silva, matrícula n.º 57209119-1, cPf n.º 708.373.172-15, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
de locação n.º 025/2009, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEf conego Batista campos- ananindeua/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871168
Portaria N.º 235/2022 - sale, de 16 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/09/2022, a Portaria n.º 191/2020 
de 28/09/2020, que designou os servidores lUciaNa fErrEira SoUZa, 
matrícula n.º 57209270-1, e EliENE SEaBra aGUiar dE Brito, matrícula 
n.º 57208550-1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
suplente do contrato de locação n.º 002/2010.
art. 2º - designar, a contar de 01/09/2022 os servidores lUciaNa fEr-
rEira SoUZa, matrícula n.º 57209270-1 , cPf n.º 640.610.192-87, e 
fraNciSlENE da Silva fiGUEira, matrícula n.º 5901061-1 , cPf n.º 
689.747.602-15 , para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 002/2010, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da EEEf cinderela.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871173
Portaria N.º 240/2022 - sale, de 16 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/09/2021, a Portaria n.º 63/2021 de 
21/05/2021, que designou os servidores lUciaNa fErrEira SoUZa, 
matrícula n.º 57209270/1, e MarcElo doS SaNtoS GoNÇalvES, 
matrícula n.º 5775230/2, para atuarem respectivamente como fiscais 
titular e suplente do contrato de locação n.º 011/2014.
art. 2º - designar, a contar de 01/09/2022 os servidores lUciaNa fErrEi-
ra SoUZa, matrícula n.º 57209270-1, cPf n.º 640.610.192-87, e iNal-
do MiraNda alvES, matrícula n.º 5052424-024, cPf n.º 292.713.982-
20, para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do 
contrato de locação n.º 011/2014, cujo objeto: locação de imóvel para o 
funcionamento da EEEf Xv de outubro - ananindeua/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 871177

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 870936
6º termo aditivo ao convênio 235/2018 - SEdUc/ Município de rondon 
do Pará
onde se Lê
termo aditivo: 5
Leia-se:
termo aditivo: 6
Publicado no doE de nº 35.172 em 01/11/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871052



diário oficial Nº 35.174  67Quinta-feira, 03 DE NOVEMBRO DE 2022

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
errata da HoMoLoGaÇÃo do
PreGÃo eLetrôNico Nº 004/2021-NLic/sedUc
Processo nº 2022/981794–PaE/SEdUc
a Secretaria de Estado de Educação/SEdUc através do Núcleo de licitação 
- Nlic/SEdUc comunica aos interessados na publicação de HoMoloGa-
ÇÃo do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 004/2021 - Nlic/SEdUc, publicado no 
Diário Oficial do Estado n° 35.164 de 26/10/2022 a seguinte errata:
oNde se LÊ: 

roNaLdo P PiMeNteL ePP.
cNPJ: 01.777.593/0001-60

iteM Qtd VaLor 
MeNsaL VaLor aNUaL

01 – acHocolatado E PÓ 142952 r$ 10,99
 r$ 157.102,05

Leia-se:

roNaldo P PiMENtEl EPP.
cNPJ: 01.777.593/0001-60

itEM Qtd valor 
MENSal valor aNUal

01 – acHocolatado E PÓ 14.295 r$ 10,99
 r$ 157.102,05

Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.
EliEtH dE fatiMa da Silva BraGa

Protocolo: 871304

.

.

coNtrato
.

contrato: 303/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de vigia de Nazaré), visando a 
construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 2.780.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280603 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: ccM construtora e Projetos, inscrita no cNPJ sob o nº 
13.979.506/0001-36, com sede à av. Sul, nº 192, Q-52, Sala c – conj. 
Promorar, cEP: 66.110-071, Maracangalha, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871566
contrato: 302/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de Santa izabel), visando a 
construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 2.780.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280599 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: ccM construtora e Projetos, inscrita no cNPJ sob o nº 
13.979.506/0001-36, com sede à av. Sul, nº 192, Q-52, Sala c – conj. 
Promorar, cEP: 66.110-071, Maracangalha, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871564
contrato: 301/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de colares), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.

rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 2.780.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280591 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: ccM construtora e Projetos, inscrita no cNPJ sob o nº 
13.979.506/0001-36, com sede à av. Sul, nº 192, Q-52, Sala c – conj. 
Promorar, cEP: 66.110-071, Maracangalha, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871559
contrato: 286/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de Senador José Porfírio), visando 
a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 3.400.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280601 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: inove construtora Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.322.001/0001-79, com sede à a rod. augusto Montenegro, 4300, sala 
106 S Torre Sul Parque Office Parque Verde, CEP: 66.635-110, Parque 
verde, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871501
contrato: 282/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de Placas), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 3.400.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280598 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: inove construtora Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.322.001/0001-79, com sede à a rod. augusto Montenegro, 4300, sala 
106 S Torre Sul Parque Office Parque Verde, CEP: 66.635-110, Parque 
verde, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871502
contrato: 292/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de cametá), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 2.900.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280590 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: construtora e transportes Gonçalves ltda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 10.173.858/0001-01, com sede à a rua airton Sena, nº 08, cEP: 
68.464-000, Beira rio, tucuruí/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871494
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contrato: 291/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de Baião), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 2.900.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280586 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: construtora e transportes Gonçalves ltda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 10.173.858/0001-01, com sede à a rua airton Sena, nº 08, cEP: 
68.464-000, Beira rio, tucuruí/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871489
contrato: 290/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de igarapé Miri), visando a 
construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021- cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 2.900.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280592 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: construtora e transportes Gonçalves ltda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 10.173.858/0001-01, com sede à a rua airton Sena, nº 08, cEP: 
68.464-000, Beira rio, tucuruí/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871488
contrato: 283/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de Uruará), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 3.400.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280602 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: inove construtora Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.322.001/0001-79, com sede à a rod. augusto Montenegro, 4300, sala 
106 S Torre Sul Parque Office Parque Verde, CEP: 66.635-110, Parque 
verde, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871506
contrato: 288/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de anapú), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 3.400.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280584 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: inove construtora Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.322.001/0001-79, com sede à a rod. augusto Montenegro, 4300, sala 
106 S Torre Sul Parque Office Parque Verde, CEP: 66.635-110, Parque 
verde, Belém/Pa.

data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871539
contrato: 289/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de vitória do Xingu), visando a 
construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 3.400.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280604 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: inove construtora Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.322.001/0001-79, com sede à a rod. augusto Montenegro, 4300, sala 
106 S Torre Sul Parque Office Parque Verde, CEP: 66.635-110, Parque 
verde, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871544
contrato: 285/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de Medicilândia), visando a 
construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 3.400.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280595 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: inove construtora Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.322.001/0001-79, com sede à a rod. augusto Montenegro, 4300, sala 
106 S Torre Sul Parque Office Parque Verde, CEP: 66.635-110, Parque 
verde, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871523
contrato: 284/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de Brasil Novo), visando a 
construção e entrega completa das edificações em completa conformidade 
com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, 
e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 3.400.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280588 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: inove construtora Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.322.001/0001-79, com sede à a rod. augusto Montenegro, 4300, sala 
106 S Torre Sul Parque Office Parque Verde, CEP: 66.635-110, Parque 
verde, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871518
contrato: 287/2022
objeto do contrato: construção de creches padrão SEdUc em diversos 
municípios do Estado do Pará (município de altamira), visando a construção 
e entrega completa das edificações em completa conformidade com os 
projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em 
perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021-cEl/Nlic/SEdUc
valor Global: r$ 3.400.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 ação: 280583 funcional Programática: 16.101.12.365.1509 
Projeto/atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza de despesa: 4490.51.
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Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, tenoné, Belém/Pa.
contratada: inove construtora Eireli, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.322.001/0001-79, com sede à a rod. augusto Montenegro, 4300, sala 
106 S Torre Sul Parque Office Parque Verde, CEP: 66.635-110, Parque 
verde, Belém/Pa.
data de assinatura: 01/11/2022
vigência: 01/11/2022 a 01/11/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 871530

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo da LicitaÇÃo
PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 009/2022-Nlic/SEdUc
Processo nº 2021/456889 e 2022/1178784 – PaE/SEdUc
objeto: aquisição de Equipamentos, destinados às Escolas de Educação 
Básica, abrangendo as Unidades de Ensino fundamental, Ensino Médio, 
Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional da Rede Educacional 
do Estado do Pará, conforme especificações, quantitativo e condições cons-
tantes neste termo de referência e seus anexos.
 

iteM MateriaL eMPresa ProPosta

9 freezer Horizontal, 
doméstico, 419 l

 GloBal diStriBUicao dE BENS dE coNSUMo 
ltda – cNPJ 89.237.911/0289-08 r$ 775.999,30

10 freezer Horizontal, 
doméstico, 419 l

- iNtEGral diStriBUidora dE ProdUtoS ali-
MENticioS EirEli - cNPJ 15.080.238/0001-41 r$ 281.299,56

Belém/Pa, 01 de novembro de 2022.
EliEtH dE fatiMa da Silva BraGa
Homologadora

Protocolo: 871332

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55516/2022
oBJEtivo: Participação no v Seminário internacional de Gestão e Políticas 
Públicas para o Esporte - SiGPE, realizado pela UfPr. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / cUritiBa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
cUritiBa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSa Maria raYol rEiS 
MatrÍcUla: 5787947
cPf: 39148793272
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871050
Portaria de diarias No. 55515/2022
oBJEtivo: Participação no v Seminário internacional de Gestão e Políticas 
Públicas para o Esporte - SiGPE, realizado pela UfPr. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / cUritiBa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
cUritiBa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia dE MoraES NEvES 
MatrÍcUla: 80845152
cPf: 26307146249
carGo/fUNÇÃo: coordENador / dirEcao
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871048
Portaria de diarias No. 55517/2022
oBJEtivo: Participação no v Seminário internacional de Gestão e Políticas 
Públicas para o Esporte - SiGPE, realizado pela UfPr. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / cUritiBa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
cUritiBa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSilEia do Socorro NEvES dE lira 
MatrÍcUla: 5429480
cPf: 26493837200
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor claSSE i / docENtE
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871070
Portaria de diarias No. 55525/2022
oBJEtivo: Solicitação de diáriaS, visando instruir Processo administra-
tivo disciplinar - Pad, para os Municípios de coNcEiÇÃo do araGUaia E 
MaraBá, no período de 14/11 à 18/11/2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 14/11/2022 - 16/11/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 16/11/2022 - 18/11/2022 Nº diárias: 2
MaraBa / BElEM / 18/11/2022 - 18/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NatHalia dE NaZarEtH fErrEira MoNtEiro
MatrÍcUla: 5897320

cPf: 90649982215
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: Marco aNtoNio da Silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 871030
Portaria de diarias No. 55511/2022
oBJEtivo: Solicitação de diáriaS, visando instruir Processo administra-
tivo disciplinar - Pad, para os Municípios de coNcEiÇÃo do araGUaia E 
MaraBa, no período de 14/11 à 18/11/2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 14/11/2022 - 16/11/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 16/11/2022 - 18/11/2022 Nº di-
árias: 2
MaraBa / BElEM / 18/11/2022 - 18/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MatrÍcUla: 454745
cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:
aSSiStENtE adMiNiStrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Marco aNtoNio da Silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 871026
Portaria de diarias No. 55523/2022
oBJEtivo: Solicitação de diáriaS, visando instruir Processo administra-
tivo disciplinar - Pad, para os Municípios de coNcEiÇÃo do araGUia E 
MaraBá, no período de 14/11 à 18/11/2022.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 14/11/2022 - 16/11/2022 Nº diá-
rias: 2
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 16/11/2022 - 18/11/2022 Nº di-
árias: 2
MaraBa / BElEM / 18/11/2022 - 18/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNtao SiMoES
MatrÍcUla: 57229140
cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSta
ordENador: Marco aNtoNio da Silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 871028
Portaria de diarias No. 55534/2022
oBJEtivo: Executar a Etapa 4 da Meta 2: diárias para realização da con-
ferência Retificação/Ratificação das informações declaradas na Matrícula 
inicial. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 07/11/2022 - 07/11/2022 Nº diárias: 0
SaNtarEM / MoNtE alEGrE / 07/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 2
MoNtE alEGrE / SaNtarEM / 09/11/2022 - 10/11/2022 Nº diárias: 1
SaNtarEM / BElEM / 10/11/2022 - 10/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEoNildES SaNtaNa loBo 
MatrÍcUla: 329584
cPf: 59663545291
carGo/fUNÇÃo: aSSiStENtE adMiNiStrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871142
Portaria de diarias No. 55507/2022
oBJEtivo: Executar a Etapa 4 da Meta 2: diárias para realização da con-
ferência Retificação/Ratificação das informações declaradas na Matrícula 
inicial. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 07/11/2022 - 10/11/2022 Nº diárias: 3
caPitao Poco / BElEM / 10/11/2022 - 10/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEJaN da Silva cUNHa 
MatrÍcUla: 57213115
cPf: 68082410230
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM GEStao PUBlica / ativ NivEl SUPErior
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871092
Portaria de diarias No. 55508/2022
oBJEtivo: realização de visita técnica para avaliação acerca da mudança 
de ensino médio modular para ensino regular, na localidade ajuaí, jurisdi-
cionada à 3ª UrE abaetetuba. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 07/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 2
aBaEtEtUBa / BElEM / 09/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNa cElli SaNtoS alvES 
MatrÍcUla: 5895810
cPf: 14637502268
carGo/fUNÇÃo: dirEtor / dirEcao
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871096
Portaria de diarias No. 55532/2022
oBJEtivo: Executar a Etapa 4 da Meta 2: diárias para realização da con-
ferência Retificação/Ratificação das informações declaradas na Matrícula 
inicial. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 03/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 2
altaMira / BElEM / 05/11/2022 - 05/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEoNildES SaNtaNa loBo 
MatrÍcUla: 329584
cPf: 59663545291
carGo/fUNÇÃo: aSSiStENtE adMiNiStrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871098
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Portaria de diarias No. 55489/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / PoNta dE PEdraS / 07/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 5
PoNta dE PEdraS / BElEM / 12/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: tElMa NaZarEtH NUNES MoNtEiro
MatrÍcUla: 730130
cPf: 29176840204
carGo/fUNÇÃo: EScr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871362
Portaria de diarias No. 55530/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo olivEira da rocHa
MatrÍcUla: 225878
cPf: 08562180220
carGo/fUNÇÃo: EScr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871360
Portaria de diarias No. 55528/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
MaE do rio / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNa claUdia tEiXEira PESSoa
MatrÍcUla: 5899388
cPf: 79224598234
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSta
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871355
Portaria de diarias No. 55529/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo PErEira da Silva
MatrÍcUla: 5896636
cPf: 52809870268
carGo/fUNÇÃo: aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871357
Portaria de diarias No. 55531/2022
oBJEtivo: organizar o aulão preparatório aos alunos indígenas do Povo 
Munduruku, aldeia takuara, referente ao Projeto Enem Pará itinerante.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
SaNtarEM / BEltErra / 04/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 2
BEltErra / SaNtarEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adENilSoN alvES dE SoUSa
MatrÍcUla: 5923967
cPf: 53847717200
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor NivEl MEdio / docENtE
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871364
Portaria de diarias No. 55533/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 07/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 5
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 12/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MoiSES SoarES PraXEdES
MatrÍcUla: 57212009
cPf: 63616629268
carGo/fUNÇÃo: aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871369
Portaria de diarias No. 55519/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNta Maria do Para / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
SaNta Maria do Para / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: SHirlEY frEitaS da coSta
MatrÍcUla: 5896312
cPf: 89694740215
carGo/fUNÇÃo: aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871342
Portaria de diarias No. 55520/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNta Maria do Para / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
SaNta Maria do Para / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MilENa MartiNS dE aNdradE fErNaNdES

MatrÍcUla: 5897175
cPf: 62346482234
carGo/fUNÇÃo: aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871343
Portaria de diarias No. 55521/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / itaitUBa / 07/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 5
itaitUBa / BElEM / 12/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio BitENcoUrt PirES
MatrÍcUla: 57213111
cPf: 62819062253
carGo/fUNÇÃo: aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871345
Portaria de diarias No. 55514/2022
OBJETIVO: Realizar visita técnica a fim de acompanhar demandas adminis-
trativas relacionadas à escola indígena EiEEiMf Parkre Jimokre.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / BoM JESUS do tocaNtiNS / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
BoM JESUS do tocaNtiNS / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: liliaNE da cUNHa cHiPaia
MatrÍcUla: 5815690
cPf: 68598637220
carGo/fUNÇÃo: aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871337
Portaria de diarias No. 55522/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / itaitUBa / 07/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 5
itaitUBa / BElEM / 12/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro SaNtoS E Silva
MatrÍcUla: 447854
cPf: 12726885268
carGo/fUNÇÃo: EScr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871347
Portaria de diarias No. 55524/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 07/11/2022 - 12/11/2022 Nº diárias: 5
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 12/11/2022 - 12/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: GodofrEdo GaSPar MESQUita JUNior
MatrÍcUla: 5897148
cPf: 68769369291
carGo/fUNÇÃo: aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871351
Portaria de diarias No. 55526/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
caPitao Poco / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SilviNa Brito loPES
MatrÍcUla: 57213290
cPf: 39521168234
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM GEStao PUBlica / ativ NivEl SUPErior
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871353
Portaria de diarias No. 55527/2022
oBJEtivo: levantamento in loco referente ao processo de oferta de vagas 
e pré-matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
MaE do rio / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SolaNGE do Socorro MarGalHo do valE
MatrÍcUla: 3751
cPf: 24508608272
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSta
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871354
Portaria de diarias No. 55518/2022
oBJEtivo: realização in loco do processo de oferta de vagas e pré-matrí-
cula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SElMa viaNa rocHa PENa
MatrÍcUla: 5453747
cPf: 18660940253
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSta
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871339
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Portaria de diarias No. 55513/2022
OBJETIVO: Realizar visita técnica a fim de acompanhar demandas adminis-
trativas relacionadas à escola indígena EiEEiMf Parkre Jimokre.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / BoM JESUS do tocaNtiNS / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
BoM JESUS do tocaNtiNS / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: ivaNildo MarcElo GoMES E Silva
MatrÍcUla: 5899549
cPf: 56385544249
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSta
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871322
Portaria de diarias No. 55512/2022
oBJEtivo: Participação no Encontro regional de formação, promovido 
pelo conselho Estadual de drogas - coNEd, na região do Baixo amazonas.
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNtarEM / 07/11/2022 - 10/11/2022 Nº diárias: 3
SaNtarEM / BElEM / 10/11/2022 - 10/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria JoSE do roSario carvalHo
MatrÍcUla: 57193234
cPf: 06969224287
carGo/fUNÇÃo: GEStor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871295
Portaria de diarias No. 55509/2022
oBJEtivo: realização de visita técnica para avaliação acerca da mudança 
de ensino médio modular para ensino regular, na localidade ajuaí, jurisdi-
cionada à 3ª UrE abaetetuba. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 07/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 2
aBaEtEtUBa / BElEM / 09/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE dE olivEira riBEiro 
MatrÍcUla: 5900830
cPf: 67797369291
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSta EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSta
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871232
Portaria de diarias No. 55510/2022
OBJETIVO: Conduzir servidoras para realização de visita técnica, a fim de 
avaliação da mudança de ensino médio modular para ensino regular, na 
localidade ajuaí, jurisdicionada à 3ª UrE abaetetuba. 
oriGEM/dEStiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaEtEtUBa / 07/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 2
aBaEtEtUBa / BElEM / 09/11/2022 - 09/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE tavarES diaS 
MatrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo: MotoriSta / ativ aPoio oPErac
ordENador: aNtoNio lEoNardo dE olivEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 871240
cedÊNcia
Portaria Nº.:8676/2022 de 26/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1025185
ceder à SEcrEtaria dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, a  servidora 
viviaNi da coSta raYol, matricula Nº 57214153/1,assistente adminis-
trativo, lotada nesta Secretaria, sem ônus para o órgão de origem, no 
período de 25/10/2022 a 23/10/2026.
rEvoGar
Portaria Nº.:8675/2022 de 26/10/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1025185
revogar, a contar de 25/10/2022 a cessão para a EScola dE GovErNaNÇa 
do EStado do Pará, da servidora viviaNi da coSta raYol, matricula 
Nº 57214153/1, assistente administrativo, concedida através da Portaria 
nº 338/2022 de 20/01/2022, sem ônus para o órgão de origem.
desiGNaÇÃo
Portaria Nº.:9377/2022 de 28/10/2022
de acordo com o Processo nº 1377781/2022
designar rEGiNa cElli SaNtoS alvES,matrícula nº 5895810/1, Espec. 
em Educação, para responder  pela  Secretaria adjunta de Ensino, durante 
o impedimento do titular, no período de 27/10/2022 a 25/12/2022.
Portaria nº.:9378/2022 de 28/10/2022
de acordo com o Processo nº 1211415/2022
designar Maria do Socorro SaNtaNa MacHado dE lEÃo, matrícula nº 
745154/1, Escrevente datilógrafo, para responder pela assesoria técnica 
da diretoria do interior, durante o impedimento do titular, no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022.
Portaria nº.:9325/2022 de 26/10/2022
de acordo com o Processo nº 1233502/2022
designar KEYliNE EllEN liSBoa Silva, matrícula nº 57209119/1, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela de  função de diretor 
(GEd-5) da Unidade Seduc na Escola/USE 15/ananindeua, durante o impe-
dimento do titular, no período de 01/10/2022 a 14/11/2022.
Portaria nº.:9295/2022 de 25/10/2022
de acordo com o Processo nº 827633/2022
designar loUrival fErrEira doS SaNtoS, matrícula nº 57208802/1, 
Espec. em Educação, para responder pela de  função de diretor (GEd-5) 
da 10ª UrE/altamira, durante o impedimento do titular, no período de 
24/10/2022 a 22/12/2022.
Portaria Nº.:9368/2022 de 27/10/2022
de acordo com o Processo Nº 1177983/2022
designar EliaNE aMaral doS SaNtoS, Matrícula nº 57173549/2, as-
sistente administrativo, para responder interinamente pela função de 
Secretaria(GEd-1) da EEEM. ana Pontes francez/tucurui, a contar de 
03/11/2022.

Portaria nº.:9315/2022 de 26/10/2022
de acordo com o Processo nº 1279653/2022
designar GiZEUda fErrEira diaS MoraES, Matrícula nº 5900234/1, Es-
pecialista em Educação, para responder pela função de diretor i(GEd-3) da 
EEEfM. Presidente dutra/ananindeua,  durante o impedimento do titular, 
no período de 01/11/2022 a 15/12/2022.
Portaria Nº.:9371/2022 de 28/10/2022
de acordo com o Processo nº 919052/2022
designar Maria dE fatiMa fErrEira da Silva, Matrícula nº 5889900/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf. associação cristã do Bengui/icoaraci/Belém, durante o impedimento 
do titular, no período de 13/10/2022 a 26/11/2022.
Portaria Nº.:9303/2022 de 25/10/2022
de acordo com o Processo nº 1135043/2022
designar claUdia GatiNHo dE MiraNda, Matrícula nº 57202773/2 Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM.centro de Educação Prof.dom aristides Pirovano/Marituba, durante 
o impedimento do titular, no período de 01/11/2022 a 15/12/2022.
Portaria Nº.:9302/2022 de 25/10/2022
de acordo com o Processo nº 1139593/2022
designar Silvia cHavES SaNtoS, Matrícula nº 5558590/2, Professor, 
para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. Padre orio-
ne/Belém, durante o impedimento do titular, no período de 01/11/2022 a 
15/12/2022.
Portaria nº.:9298/2022 de 25/10/2022
de acordo com o Processo nº 1091461/2022
designar SilvaNa GUEdES da coSta, Matrícula nº 308900/2, Especia-
lista em Educação, para responder interinamente pela função de diretor 
i(GEd-3) da EEEfM. Jarbas Passarinho-Sousa/nesta capital, a contar de 
27/10/2022.
Portaria Nº.:9301/2022 de 25/10/2022
de acordo com o Processo nº 939000/2022
designar valdilENE dE SoUZa MacHado Silva, Matrícula nº 57216318/1, 
Professor, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM. 
dr. Ulisses Guimarães/Belém, durante o impedimento do titular, no período 
de 01/11/2022 a 15/12/2022.
Portaria Nº.:9300/2022 de 25/10/2022
de acordo com o Processo nº 276879/2022
designar lUaNa criStiNa doS PaSSoS alvES, Matrícula nº 54190300/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf. Gonçalves dias/ananindeua, durante o impedimento do titular, no 
período de 01/11/2022 a 15/12/2022.
Portaria nº.:9299/2022 de 25/10/2022
de acordo com o Processo nº 1235203/2022
designar SEBaStiaNa vEracY dE olivEira PErEira, Matrícula nº 
5901624/1, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de Secretária(GEd-1) da EEEfM. Prof.José valente ribeiro/ananin-
deua, a contar de 27/10/2022.
Portaria nº.:9241/2022 de 21/10/2022
de acordo com o Processo nº 1173721/2022
designar liSBEtE MartiNS corrEa, Matrícula nº 73504260/1, Servente, 
para responder interinamente pela função de Secretária(GEd-1) da EEEM. 
Severo alves/Breu Branco, a contar de 26/10/2022.
Portaria nº.:9229/2022 de 21/10/2022
de acordo com o Processo nº 1214825/2022
designar  ivaldo JoSÉ dE SoUZa liSBoa, Matrícula nº 5898004/1, assis-
tente administrativo, para responder interinamente pela função de Secre-
tário (GEd-1) da EEEM.Paes de carvalho/Belém. a contar de 25/10/2022
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:9323/2022 de 26/10/2022
de acordo com o Processo nº 1287485/2022
dispensar EliaS GoNÇalvES loBato, matrícula nº 57208374/1, Especia-
lista em Educação, da função de diretor ii(GEd-3.1) da EEEM.frei cons-
tâncio/almerim, contar de 01/11/2022.
Portaria nº.:9294/2022 de 25/10/2022
de acordo com o Processo nº 1260020/2022
dispensar tarciSio carloS fariaS PiNHEiro,  matrícula nº 57224116/1, 
assistente administrativo, da função de Secretário (GEd-1) da EEEf. Paulo 
Maranhão/Belém, a contar de 28/10/2022.
Portaria Nº.:9367/2022 de 27/10/2022
de acordo com o Processo Nº 1177983/2022
dispensar, a pedido, ioNara coNcEiÇÃo lEMoS PiNHEiro, Matrícula 
nº 57203651/1, Professor, da função de Secretaria(GEd-1) da EEEM. ana 
Pontes francez/tucurui, a contar de 03/11/2022.
Portaria nº.:9240/2022 de 21/10/2022
de acordo com o Processo nº 1173721/2022
dispensar EliaNE aMaral doS SaNtoS, Matrícula nº 57173549/2, assist. 
administrativo, da função de Secretária(GEd-1) da EEEM. Severo alves/
Breu Branco, a contar de 26/10/2022.
Portaria Nº.:9239/2022 de 21/10/2022
de acordo com o Processo nº 1022274/2022
dispensar, a pedido, daNiEl da Silva, Matrícula nº 57216814/1, Ser-
vente, da função de Secretario (GEd-1) da EEEM.Bertoldo Nunes/vigia, a 
contar de 25/10/2022..
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.9417/2022 de 31/10/2022
Nome:Maria criStiNa SaNtaNa lEÃo
Matrícula:55587345/2cargo:assist. aministrativo
lotação:EE antônia Paes da Silva/Belém
Período:19/09/2022 a 17/11/2022
triênios:01/04/2015 a 31/03/2018
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Portaria nº.9416/2022 de 31/10/2022
Nome:EdilENE dE JESUS BittENcoUrt fErrEira GaMa
Matrícula:254878/1cargo:Escrevente datilógrafo
lotação:EE Prof antônio Marçal/inhangapi
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:23/05/1993 a 22/05/1996
Portaria nº.9415/2022 de 31/10/2022
Nome:ivaNEtE da Silva PaiXÃo
Matrícula:57190482/1cargo:Professor
lotação:EE Padre Eurico/vitória do Xingu
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:11/07/2010 a 10/07/2013
Portaria nº.9414/2022 de 31/10/2022
Nome:Maria aUXiliadora liMa
Matrícula:6315844/1cargo:Escrevente datilógrafo
lotação:EEEfM Stella Maris/Soure
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:01/10/2005 a 30/09/2008
Portaria nº.9413/2022 de 31/10/2022
Nome:iriS do Socorro da rocHa GoMES
Matrícula:6004288/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:08/11/2022 a 06/01/2023
triênios:31/05/2011 a 30/05/2014
Portaria nº.9412/2022 de 31/10/2022
Nome:rEGiNa do Socorro fErrEira GoMES
Matrícula:57212382/1cargo:Servente
lotação:EEEfM Benvinda de araújo Ponte/abaetetuba
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:10/02/2015 a 09/02/2018
Portaria nº.9411/2022 de 31/10/2022
Nome:SolaNGE cardoSo MarQUES
Matrícula:57218425/1cargo:assist. administrativo
lotação:EE osvaldina Muniz/cametá
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:19/06/2012 a 18/06/2015
Portaria nº.9410/2022 de 31/10/2022
Nome:aNNY MaKErllEY dE MENESES BEZErra
Matrícula:5896688/1cargo:Servente
lotação:EEEM Prof ducilla almeida do Nascimento/altamira
Período:03/11/2022 a 01/01/2023
triênios:11/11/2014 a 10/11/2017
Portaria nº.8682/2022 de 31/10/2022
Nome:lUcYElBa da Silva olivEira
Matrícula:57213158/1cargo:assist. administrativo
lotação:12ª UrE/itaituba
Período de Gozo: 01/11/2022 a 30/12/2022
Período  aquisitivo:18/02/2018 a 22/09/2022
Portaria Nº.8681/2022 de 31/10/2022
Nome:Maria ilda rodriGUES fariaS
Matrícula:57214467/1cargo:Merendeira
lotação:EEi Silvestre carneiro/capanema
Período de Gozo:10/11/2022 a 08/01/2023
Período aquisitivo:29/01/2018 a 02/09/2022
Portaria Nº.9254/2022 de 24/10/2022
Nome:claUdiENE lEMES da Silva cHavES
Matrícula:57201055/2cargo:assist. administrativo
lotação:EEfM Prof. Nelson dos Prazeres Henrique/canãa dos carajás
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:10/02/2009 a 09/02/2012
Portaria nº.9256/2022 de 24/10/2022
Nome:GEorGiNa SarMaNHo SiQUEira
Matrícula:301973/1cargo:assist. administrativo
lotação:corregedoria
Período:16/11/2022 a 15/12/2022
triênios:01/04/2017 a 31/03/2020
Portaria nº.9251/2022 de 24/10/2022
Nome:WElMa aGUiar SaNtoS
Matrícula:57213711/1cargo:assist. administrativo
lotação:14ª UrE/capanema
Período:08/11/2022 a 06/01/2023
triênios:28/01/2009 a 27/01/2012
Portaria nº.9253/2022 de 24/10/2022
Nome:fraNciSca Maria fErrEira MariNS
Matrícula:5896460/1cargo:Servente
lotação:EE dep raimundo ribeiro de Souza/tucuruí
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:16/11/2014 a 15/11/2017
Portaria nº.9255/2022 de 24/10/2022
Nome:MoNiKa rEGiNa rEBoUcaS dE PaUla
Matrícula:5381045/2cargo:Espec. em Educação
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:25/08/2012 a 24/08/2015
Portaria nº.9249/2022 de 24/10/2022
Nome:WallacE JaiME aZEvEdo da Silva
Matrícula:348678/1cargo:agente de Portaria
lotação:EE Jarbas Passarinho/Belém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:17/12/2002 a 16/12/2005

Portaria nº.9250/2022 de 24/10/2022
Nome:aNa criStiNa doS SaNtoS PErEira
Matrícula:57211333/1cargo:Servente
lotação:EE onesima Pereira de Barros/Santarém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:29/12/2011 a 28/12/2014
Portaria nº.9248/2022 de 24/10/2022
Nome:MarcoS roBErto da Silva coSta
Matrícula:57228385/2cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:25/10/2022 a 23/12/2022
triênios:14/02/2015 a 13/02/2018
Portaria nº.8668/2022 de 24/10/2022
Nome:MarcoS roBErto da Silva coSta
Matrícula:57228385/2cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período de Gozo:24/12/2022 a 21/02/2023
Período aquisitivo:14/02/2018 a 18/09/2022
Portaria nº.8669/2022 de 24/10/2022
Nome:PaUlo GEovaNE Silva rodriGUES
Matrícula:6113130/1cargo:auxiliar operacional
lotação:EEEfM Pitagoras/ananindeua
Período de Gozo:01/11/2022 a 30/12/2022
Período aquisitivo:09/02/2018 a 13/09/2022
Portaria nº.9252/2022 de 24/10/2022
Nome:EdiMaria doS SaNtoS diaS
Matrícula:5735289/2cargo:Professor
lotação:EEEfM Benvinda de araújo Pontes/abaetetuba
Período:01/11/2022 a 30/12/2022 – 31/12/2022 a 28/02/2023
triênios:16/02/2013 a 15/02/2016 – 16/02/2016 a 15/02/2019
Portaria nº./94252022 de 31/10/2022
Nome:roSEaNE dE Katia afoNSo diaS
Matrícula:54186260/2cargo:Professor
lotação:EE Prof laura dos Santos ribeiro/abaetetuba
Período:03/10/2022 a 01/12/2022 – 02/12/2022 a 30/01/2023
triênios:29/08/2008 a 28/08/2011 – 29/08/2011 a 28/08/2014
Portaria nº.9424/2022 de 31/10/2022
Nome:fraNciSca Maria fErrEira MariNS
Matrícula:5896460/1cargo:Servente
lotação:EE dep raimundo ribeiro de Souza/tucuruí
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:16/11/2014 a 15/11/2017
Portaria nº.9376/2022 de 28/10/2022
Nome:roBErto carloS cravo doS SaNtoS
Matrícula:5337569/2cargo:Professor
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:03/11/2022 a 01/01/2023
triênios:01/06/2013 a 31/05/2016
Portaria nº.9374/2022 de 28/10/2022
Nome:EliSaNGEla dE caStro doS SaNtoS
Matrícula:5893283/2cargo:Espec. em Educação
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:01/06/2022 a 30/06/2022 – 01/07/2022 a 30/07/2022
triênios:24/05/2012 a 23/05/2015 – 24/05/2015 a 23/05/2018
Portaria nº.9375/2022 de 28/10/2022
Nome:darlENE SaNtoS da Silva
Matrícula:57211497/1cargo:Merendeira
lotação:EEEM dr Geraldo Mendes de castro veloso/Marabá
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:19/01/2009 a 18/01/2012
Portaria nº.9385/2022 de 28/10/2022
Nome:dUlcirENE Silva fErrEira
Matrícula:54184547/1cargo:Professor
lotação:EE Padre Salvador tracaiolli/castanhal
Período:31/10/2022 a 29/12/2022
triênios:19/02/2007 a 18/02/2010
Portaria nº.9384/2022 de 28/10/2022
Nome:Maria doS aNJoS dE olivEira
Matrícula:566403/1cargo:Servente
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:13/10/2022 a 11/12/2022
triênios:08/05/1994 a 07/05/1997
Portaria nº.9380/2022 de 28/10/2022
Nome:claUdENira olivEira Silva
Matrícula:57220680/1cargo:Servente
lotação:EE Madre imaculada/Santarém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:20/08/2009 a 19/08/2012
Portaria nº.9381/2022 de 28/10/2022
Nome:EtiENE rodriGUES MENdES
Matrícula:5896661/1cargo:Servente
lotação:EE Prof dairce Pedrosa torres/altamira
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:28/11/2011 a 27/11/2014
Portaria nº./93822022 de 28/10/2022
Nome:Jair riBEiro doS SaNtoS
Matrícula:5821010/2cargo:Professor
lotação:Gen Euclydes f figueiredo/Parauapebas
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:30/01/2004 a 29/01/2007
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Portaria nº.9383/2022 de 28/10/2022
Nome:adElSoN carloS laGoia valENtE
Matrícula:57188350/2cargo:assist. administrativo
lotação:EE dr Padua costa Sede/Santa Barbara
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:03/08/2014 a 02/08/2017
Portaria nº.9387/2022 de 28/10/2022
Nome:SUZaNa BErNadEtE dE BodaS SoUSa
Matrícula:5516714/1cargo:Professor
lotação:EE Macario dantas Sede/São Geraldo do araguaia
Período:29/11/2022 a 27/01/2023
triênios:13/10/2007 a 12/10/2010
Portaria nº.9395/2022 de 28/10/2022
Nome:ilEUda SalviaNo MarQUES PiNHEiro
Matrícula:5720630/2cargo:Professor
lotação:EEf.Santo afonso/Belém
Período:21/10/2022 a 19/12/2022
triênios:09/04/2004 a 08/04/2007
Portaria nº.8680/2022 de 28/10/2022
Nome:aNa EditH carNEiro dE PiNHo
Matrícula:57217130/1cargo:Servente
lotação:EEEM.ducilla almeida do Nascimento/altamira
Período de Gozo:01/11/2022 a 30/12/2022
Período aquisitivo:20/02/2018 a 24/09/2022
Portaria nº.8679/2022 de 28/10/2022
Nome:doriSvaNE fErrEira Silva
Matrícula:57211014/1cargo:Servente
lotação:EE. Gov. Eurico vale/Sede/ruropolis
Período de Gozo:01/11/2022 a 30/12/2022
Período aquisitivo:07/01/2018 a 11/08/2022
Portaria nº.9396/2022 de 28/10/2022
Nome:NilZa BorGES corrEa lUZ
Matrícula:57213630/1cargo:assist.administrativo
lotação:EE.Prof.ana teles/Benevides
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:04/02/2009 a 03/02/2012
Portaria nº.9397/2022 de 28/10/2022
Nome:EliZaBEtH cavalcaNtE dE SoUZa alBUQUErQUE
Matrícula:57195947/1cargo:Professor
lotação:EE.integ.franc.da Silva Nunes/Belém
Período:21/10/2022 a 19/12/2022-20/12/2022 a 17/02/2023
triênios:14/04/2011 a 13/04/2014-14/04/2014 a 13/04/2017
Portaria nº.9393/2022 de 28/10/2022
Nome:rUtE triNdadE da coSta
Matrícula:5770530/2cargo:Professor
lotação:EE.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:16/02/2013 a 15/02/2016
Portaria nº.9392/2022 de 28/10/2022
Nome:carMEN Maria BraGaNÇa dE SoUZa
Matrícula:57207894/1cargo:Professor
lotação:EE.Prof.ruth rosita de Nazare Gonzales/Belém
Período:03/11/2022 a 02/12/2022.
triênios:04/09/2008 a 03/09/2011
Portaria nº.9391/2022 de 28/10/2022
Nome:rEJaNE da Silva SalES
Matrícula:54188294/1cargo:Professor
lotação:col.E.M.Presid.fernando Henrinque/Monte alegre
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:07/10/2007 a 06/10/2010
Portaria nº.9390/2022 de 28/10/2022
Nome:Maria dEUSa da Silva BUENo
Matrícula:5896583/1cargo:Servente
lotação:EEEfM.Getulio vargas/altamira
Período:01/11/2022 a 30/12/2022-31/12/2022 a 28/02/2023
triênios:12/12/2011 a 11/12/2014-12/12/2014 a 11/12/2017
Portaria nº.9389/2022 de 28/10/2022
Nome:HEliENE PiMENtEl dE SoUSa
Matrícula:5893314/1cargo:assist.administrativo
lotação:EE.dom tiago ryan/Santarém
Período:15/11/2022 a 13/01/2023
triênios:26/08/2014 a 25/08/2017
Portaria nº.9388/2022 de 28/10/2022
Nome:JoSilENE coNcEiÇÃo lEal da cUNHa
Matrícula:5661170/1cargo:Professor
lotação:c.de Ed.de J.e adult Prof.luiz octavio Per/Belém
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
triênios:29/05/2012 a 28/05/2015
Portaria nº.9443/2022 de 01/11/2022
Nome:Edir HElENa loPES dE olivEira
Matrícula:5093503/4cargo:Professor
lotação:EE.donatila Santana lopes/Belém
Período:15/09/2022 a 13/11/2022
triênios:10/01/2007 a 09/01/2010
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:9428/2022 de 31/10/2022
conceder licença Maternidade, a rafaEla GoMES Silva, matricula nº 
57208498/1, Especialista em Educação, lotada na EEi Silvestre carneiro/
capanema, no período de 25/08/2022 a 20/02/2023.
Portaria nº.:9427/2022 de 31/10/2022
conceder licença Maternidade, a GaBriEla SiMÕES doS SaNtoS, matri-
cula nº5889326/1 , Professor, lotada na EE dr angelo cesarino Sede vinc./
igarapé açu, no período de 15/08/2022 a 10/02/2023.

Portaria nº.:9426/2022 de 31/10/2022
conceder licença Maternidade, a roSiaNE BarroS fErrEira, matricula 
nº 57204092/1, Professor, lotada na EEEfM Prof carmem cardoso ferreira/
abaetetuba, no período de 29/08/2022 a 24/02/2023.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:9429/2022 de 31/10/2022
conceder licença Paternidade, a iraNildo frEitaS dE SoUZa matricula 
nº 5951216/1, Professor, lotado na EE Padre Marino contti (Sede) Mãe do 
rio, no período de 09/09/2022 a 28/09/2022.
Portaria nº.:9431/2022 de 31/10/2022
conceder licença casamento, a NatiEllE fUrtado MorEira , matricula 
Nº 5948716/1 , Professor, lotada na EE iSaBEl amazonas/Ulianopolis , no 
período de 09/09/2022 a 16/09/2022.
LiceNÇa LUto
Portaria nº.:9430/2022 de 31/10/2022
conceder licença luto, a lUciaNa lEal QUiNtal, matricula nº54192096/2 
, Professor, lotada na EE dr laureno alves de Melo/castanhal, no período 
de 26/08/2022 a 02/09/2022.
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:199/2022 de 26/10/2022
Nome:EdilEUSa da Silva diaS fEliX
Matrícula:57218218/1 Período:29/06/21 à 24/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das Graças Escócio cerqueira-Sede/itaituba
Portaria nº.:600/2022 de 28/09/2022
Nome:GEila SaNtoS dE SoUSa
Matrícula:57210497/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade:UEES/Santarém
Portaria nº.:227/2022 de 27/10/2022
Nome:ciNara PEdroSa BoHrY
Matrícula:57208814/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2020
Unidade:EEEM Polivalente/altamira
Portaria nº.:502/2022 de 16/08/2022
Nome:lidiaNE do Socorro SarMENto cardoSo
Matrícula: 57234367/1Período:10/11/22 à 24/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Profissional e Tecnológica/Vigia
Portaria nº.:521/2022 de 06/10/2022
Nome:Maria dE NovaiS rEGiS
Matrícula:57210723/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof dr Miguel de Santa Brigida/Salinópolis
Portaria nº.:522/2022 de 06/10/2022
Nome:Maria EdNEia rocHa GUiMarÃES
Matrícula:57213631/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof apolonia Pinheiro dos Santos/capanema
Portaria nº.:523/2022 de 06/10/2022
Nome:Maria ioNE GoNÇalvES PErEira
Matrícula:57234124/1 Período:10/01/23 à 23/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof  Maria amelia de vasconcelos/capanema
Portaria nº.:525/2022 de 06/10/2022
Nome:WErciaNa da Silva GoMES
Matrícula:57208631/1 Período:01/01/23 à 14/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof  Maria amelia de vasconcelos/capanema
Portaria nº.:526/2022 de 07/10/2022
Nome: alEX dE carvalHo olivEira
Matrícula:5896324/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cesar Pinheiro/capanema
Portaria nº.:527/2022 de 07/10/2022
Nome:clEUMa Maria BEZErra dE olivEira
Matrícula:57208726/1 Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. inocêncio Soares/Primavera
Portaria nº.:528/2022 de 07/10/2022
Nome:Maria dE fátiMa BarroS da Silva
Matrícula:57203503/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cesar Pinheiro/capanema
Portaria nº.:529/2022 de 07/10/2022
Nome: roSaliNa dE araÚJo frEitaS
Matrícula: 567930/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.João Santos/capanema
Portaria nº.:533/2022 de 11/10/2022
Nome: aNtÔNia fraNciElMa Silva SoUSa
Matrícula:5896288/1 Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.charles assad/Bonito
Portaria nº.:9421/2022 de 31/10/2022
Nome:MiltoN ara JUNior
Matrícula:57209280/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9419/2022 de 31/10/2022
Nome: vitor HUGo Silva da crUZ
Matrícula:57225704/1 Período:16/01/23 à 14/02/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:9420/2022 de 31/10/2022
Nome: darcirolda BatiSta da Silva
Matrícula:5254795/4 Período:16/12/22 à 29/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:9418/2022 de 31/10/2022
Nome: fEliPE tEiXEira rEZENdE
Matrícula:54197224/2 Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:9379/2022 de 28/10/2022
Nome: raiMUNda Maria lEÃo cUNHa
Matrícula:454974/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:cent. cap de Profss da Educ e atend Pess Surdez/Belém
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Portaria nº.:120/2022 de 27/10/2022
Nome:EliaNE criS MartiNS coElHo frEitaS
Matrícula:5896838/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julia Passarinho/cametá
Portaria nº.:121/2022 de 27/10/2022
Nome:MiKElEN JaQUEliNE riBEiro da cUNHa
Matrícula:57234205/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julia Passarinho/cametá
Portaria nº.:122/2022 de 27/10/2022
Nome:adriaNa MoraES PiMENtEl
Matrícula:5897243/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julia Passarinho/cametá
Portaria nº.:126/2022 de 27/10/2022
Nome:dilMa cardoSo PErEira
Matrícula:57208702/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julia Passarinho/cametá
Portaria nº.:127/2022 de 27/10/2022
Nome:iZaBEl criStiNa da Silva PadiNHa
Matrícula:57208696/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julia Passarinho/cametá
Portaria nº.:128/2022 de 27/10/2022
Nome:lidiaNE dE JESUS GoNÇalvES Silva
Matrícula:57208689/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julia Passarinho/cametá
Portaria nº.:132/2022 de 27/10/2022
Nome:MaElEM araGÃo tENorio
Matrícula:5951509/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Heriberto Barroso aragão/cametá
Portaria nº.:133/2022 de 27/10/2022
Nome:dEBora tEodora Garcia
Matrícula:57210273/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Heriberto Barroso aragão/cametá
Portaria nº.:134/2022 de 27/10/2022
Nome:fraNcioNE PErEira dE SoUZa
Matrícula:5900693/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.João ludovico/limoeiro do ajuru
Portaria nº.:135/2022 de 27/10/2022
Nome:JaSPE PaNtoJa GoNÇalvES
Matrícula:57234412/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.João ludovico/limoeiro do ajuru
Portaria nº.:136/2022 de 27/10/2022
Nome:MariZEtE MartiNS rodriGUES
Matrícula:57208685/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.João ludovico/limoeiro do ajuru
Portaria nº.:137/2022 de 27/10/2022
Nome:SoNia dE fatiMa NoGUEira rodriGUES
Matrícula:6306454/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc.francisca Nogueira da c.ramos/Baião
Portaria nº.:138/2022 de 27/10/2022
Nome:EdicElMa caBral dE SaNta crUZ
Matrícula:5902336/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc.francisca Nogueira da c.ramos/Baião
Portaria nº.:139/2022 de 27/10/2022
Nome:cYNtHia do Socorro cUNHa PiMENtEl
Matrícula:57208677/1Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:Erc.francisca Nogueira da c.ramos/Baião
Portaria nº.:140/2022 de 27/10/2022
Nome:tElMa lUcia fErrEira GoNÇalvES
Matrícula:57208046/2Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Jeronimo Milhomem tavares/limoeiro do ajuru
Portaria nº.:141/2022 de 27/10/2022
Nome:EvaNdro lEÃo MoraES
Matrícula:5771790/3Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Jeronimo Milhomem tavares/limoeiro do ajuru
Portaria nº.:142/2022 de 27/10/2022
Nome:Marco aNtoNio rodriGUES QUEiroZ
Matrícula:5822483/3Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Jeronimo Milhomem tavares/limoeiro do ajuru
Portaria nº.:145/2022 de 27/10/2022
Nome:PaUlo MaciEl da Silva dUartE
Matrícula:57218424/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.raimundo ribeiro da costa/oeiras do Pará
Portaria nº.:146/2022 de 27/10/2022
Nome:roSaNGEla corrEa PiNHEiro
Matrícula:5897241/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.raimundo ribeiro da costa/oeiras do Pará
Portaria nº.:147/2022 de 28/10/2022
Nome:Patricia criStiNa dE araUJo rodriGUES
Matrícula:5636698/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. osvaldina Muniz/cametá
Portaria nº.:83/2022 de 26/10/2022
Nome:lUcivaldo tElES viaNa
Matrícula:5892437/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:Centro Integ. de Formação Profissional de Cametá
Portaria nº.:84/2022 de 26/10/2022
Nome:NorMa lEa MEdEiroS dE fariaS
Matrícula:5896641/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:Centro Integ. de Formação Profissional de Cametá
Portaria nº.:85/2022 de 26/10/2022
Nome:EliZEU Garcia BatiSta
Matrícula:5896637/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:Centro Integ. de Formação Profissional de Cametá

Portaria nº.:86/2022 de 26/10/2022
Nome:MiSSiaNi NErY dE alBUQUErQUE
Matrícula:57212764/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:Centro Integ. de Formação Profissional de Cametá
Portaria nº.:87/2022 de 26/10/2022
Nome:diva do Socorro SoarES dE fariaS
Matrícula:6025641/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Centro Integ. de Formação Profissional de Cametá
Portaria nº.:88/2022 de 26/10/2022
Nome:JoSÉ Edivaldo dE SoUZa olivEira
Matrícula:57208697/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Centro Integ. de Formação Profissional de Cametá
Portaria nº.:89/2022 de 26/10/2022
Nome:aUGUSto BatiSta NUNES
Matrícula:57220299/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:Centro Integ. de Formação Profissional de Cametá
Portaria nº.:90/2022 de 26/10/2022
Nome:Mivaldo crUZ caStro
Matrícula:553395/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. de Porto Grande/cametá
Portaria nº.:91/2022 de 26/10/2022
Nome:aUdilENE MEirElES rodriGUES
Matrícula:57218432/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.isaura Bahia/Mocajuba
Portaria nº.:92/2022 de 26/10/2022
Nome:daiaNE rodriGUES coElHo
Matrícula: 5897239/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.isaura Bahia/Mocajuba
Portaria nº.:93/2022 de 26/10/2022
Nome:fraNcivaldo dE liMa viEira
Matrícula:57216044/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.isaura Bahia/Mocajuba
Portaria nº.:94/2022 de 26/10/2022
Nome:Maria adriaNa MarQUES
Matrícula:73503988Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.isaura Bahia/Mocajuba
Portaria nº.:95/2022 de 26/10/2022
Nome:Maria aUXiliadora GoMES olivEira
Matrícula:5893906/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.isaura Bahia/Mocajuba
Portaria nº.:96/2022 de 26/10/2022
Nome:Maria EdiroSa PiNHEiro diaS loPES
Matrícula:57218433/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.isaura Bahia/Mocajuba
Portaria nº.:97/2022 de 26/10/2022
Nome:ciNtia dE NaZarE MoNtEiro NoGUEira
Matrícula:5902354/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.isaura Bahia/Mocajuba
Portaria nº.:98/2022 de 26/10/2022
Nome:alcilEia cardoSo araUJo
Matrícula:903067/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. abraão Simão Jatene/cametá
Portaria nº.:99/2022 de 26/10/2022
Nome:Maria MadalENa caStro daS NEvES
Matrícula:5903043/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. abraão Simão Jatene/cametá
Portaria nº.:100/2022 de 26/10/2022
Nome:BENEdita SaraH MoraES Baia
Matrícula:57212135/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. abraão Simão Jatene/cametá
Portaria nº.:101/2022 de 26/10/2022
Nome:JoÃo Garcia fUrtado
Matrícula:57208674/1Período:05/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. abraão Simão Jatene/cametá
Portaria nº.:102/2022 de 26/10/2022
Nome:aMaNda cardoSo olivEira
Matrícula:57208811/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. abraão Simão Jatene/cametá
Portaria nº.:103/2022 de 26/10/2022
Nome:Erica aUGUSta MoraES GoNÇalvES
Matrícula:57212474/1Período:14/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. abraão Simão Jatene/cametá
Portaria nº.:104/2022 de 26/10/2022
Nome:MaNoEl JUNior MartiNS alMEida
Matrícula:57208686/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. abraão Simão Jatene/cametá
Portaria nº.:106/2022 de 26/10/2022
Nome:carloS dE JESUS dE SoUSa PaNtoJa
Matrícula:572128/04/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Magalhães Barata/cametá
Portaria nº.:107/2022 de 26/10/2022
Nome:Maria Barata PiMENtEl
Matrícula:57218378/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Magalhães Barata/cametá
Portaria nº.:109/2022 de 26/10/2022
Nome:aNa do Socorro Garcia MoraES
Matrícula:57205051/2Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Padre João Boonekamp/cametá
Portaria nº.:110/2022 de 27/10/2022
Nome:lUcia HElENa Silva lacErda
Matrícula:57212769/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.osvaldina Muniz/cametá
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Portaria nº.:111/2022 de 27/10/2022
Nome:alEXSaNdro dE vErEdiNE GESSE JUNior
Matrícula:7060076/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.osvaldina Muniz/cametá
Portaria nº.:112/2022 de 27/10/2022
Nome:Patricia da crUZ diaS
Matrícula:5897246/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.osvaldina Muniz/cametá
Portaria nº.:113/2022 de 27/10/2022
Nome:radir WilSoN alfaia MorEira
Matrícula:57208682/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.osvaldina Muniz/cametá
Portaria nº.:114/2022 de 27/10/2022
Nome:loUrdES criStiNa rodriGUES dEMEtrio
Matrícula:57208694/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.osvaldina Muniz/cametá
Portaria nº.:115/2022 de 27/10/2022
Nome:Maria JoSÉ PaNtoJa fErrEira
Matrícula:5531918/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.osvaldina Muniz/cametá
Portaria nº.:116/2022 de 27/10/2022
Nome:roSaNa SaNcHES Silva
Matrícula:6025331/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.osvaldina Muniz/cametá
Portaria nº.:117/2022 de 27/10/2022
Nome:JoSiaNE BarrEiroS Po
Matrícula:57208680/1Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.osvaldina Muniz/cametá
Portaria nº.:118/2022 de 27/10/2022
Nome:criStiaNE Maria fUrtado da coSta
Matrícula:5900697/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julia Passarinho/cametá
Portaria nº.:19/2022 de 26/10/2022
Nome:SaNdro viaNa da PaiXÃo
Matrícula:5893653/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.aureliana Monteiro/Ponta Pedras
Portaria nº.:20/2022 de 26/10/2022
Nome:liNE KEllY loPES PaNtoJa
Matrícula:57209581/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.aureliana Monteiro/Ponta Pedras
Portaria nº.:501/2022 de 05/10/2022
Nome:clEidSoN riBEiro BraGa
Matrícula:57210690/1Período:22/12/22 à 20/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mestre lucindo/capanema
Portaria nº.:502/2022 de 05/10/2022
Nome:roJaNE Silva doS SaNtoS
Matrícula:57208609/1Período:01/12/22 à 14/02/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mestre lucindo/capanema
Portaria nº.:504/2022 de 05/10/2022
Nome:aNtoNia dirlENE BarrEto da Silva
Matrícula:57213325/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.apolonia Pinheiro dos Santos/capanema
Portaria nº.:507/2022 de 05/10/2022
Nome:lEoNilZa SENa dE liMa
Matrícula:57210642/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.apolonia Pinheiro dos Santos/capanema
Portaria nº.:508/2022 de 05/10/2022
Nome:EdSoN da Silva diaS
Matrícula:57211549/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.francisco da Silva Nunes/São João de Pirabas
Portaria nº.:509/2022 de 05/10/2022
Nome:dENilSoN BarroS coSta
Matrícula:57210667/1Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. dom Bosco/Salinopolis
Portaria nº.510/2022 de 06/10/2022
Nome:EliZaNGEla Maria alBUQUErQUE olivEira
Matrícula:5572363/2Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2022
Unidade::EEEfM. dom Bosco/Salinopolis
Portaria nº.:511/2022 de 06/10/2022
Nome:ElMira GEraldo dE liMa
Matrícula:57210677/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade::EEEfM. dom João vi/capanema
Portaria nº.:512/2022 de 06/10/2022
Nome:GUStavo adolfo foNSEca caStro E caStro
Matrícula:57210632/1Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade::EEEfM. dom Bosco/Salinopolis
Portaria nº.:513/2022 de 06/10/2022
Nome:JEaNNE do NaSciMENto E NaSciMENto
Matrícula:5822726/2Período:01/01/23 à 14/02/23Exercício:2022
Unidade::EEEfM. dom Bosco/Salinopolis
Portaria nº.:514/2022 de 06/10/2022
Nome:JoHN lENNo MarQUES da Silva
Matrícula:57212978/1Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.rosa carrera l. aquino/Santarém
Portaria nº.:515/2022 de 06/10/2022
Nome:KEtE coSta corrEa
Matrícula:57210968/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM.francisco da Silva Nunes/São João de Pirabas
Portaria nº.:530/2022 de 07/10/2022
Nome:lariSSa raNiElY da cUNHa fiGUEirEdo
Matrícula:57234012/1Período:06/12/22 à 19/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof. aracy alves dias/Salinopolis

Portaria nº.:1576/2022 de 19/09/2022
Nome:GracilENE da Silva cardoSo
Matrícula:7060136/1Período:18/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1549/2022 de 19/09/2022
Nome:GlaYBE aNtoNio dE SoUSa PiMENtEl
Matrícula:57211377/1Período:18/11/22 à 01/04/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.do campo Prof.Benedita lima araujo/abaetetuba
Portaria nº.:249/2022 de 19/09/2022
Nome:Maria criStiaNE viEra diaS
Matrícula:57234441/1Período:28/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.do campo Prof.Benedita lima araujo/abaetetuba
Portaria nº.:351/2022 de 28/10/2022
Nome:criStiaNo vaZ SiQUEira
Matrícula:57211980/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.felipe Patroni Sede vinc/acará
Portaria nº.:350/2022 de 27/10/2022
Nome:iraN da Silva PErEira
Matrícula:5537991/3Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.felipe Patroni Sede vinc/acará
Portaria nº.:1582/2022 de 19/09/2022
Nome:EliS coSta fariaS
Matrícula:57209604/1Período:17/11/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo trabalhdor
Portaria nº.:1595/2022 de 17/09/2022
Nome:Maria lUcia GoNÇalvES fErrEira
Matrícula:57208298/1Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1592/2022 de 19/09/2022
Nome:JoicE cardoSo coSta
Matrícula:57210573/1Período:24/12/22 à 22/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1569/2022 de 19/09/2022
Nome:MicHEllE BarBoSa MENdoNÇa
Matrícula:5891949/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria nº.:1590/2022 de 19/09/2022
Nome:EliZia BraNdÃo doS SaNtoS
Matrícula:57234426/1Período:27/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1591/2022 de 19/09/2022
Nome:JoElMa PEiXoto da Silva
Matrícula:5865115/4Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1593/2022 de 19/09/2022
Nome:MarcElo aUGUSto loUrEiro da Silva
Matrícula:57208297/1Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1594/2022 de 17/09/2022
Nome:Maria doralicE Silva SarGES
Matrícula:57210448/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1596/2022 de 17/09/2022
Nome:Maria odiNEia Baia BraSil
Matrícula:57212043/1Período:24/12/22 à 22/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1598/2022 de 17/09/2022
Nome:ZENaidE cardoSo QUarESMa
Matrícula:57212038/1Período:22/12/22 à 20/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.:1571/2022 de 19/09/2022
Nome:Maria EStEr vaScoNcEloS GoNÇalvES
Matrícula:5901742/1Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1577/2022 de 19/09/2022
Nome:roSa Maria QUarESMa foNSEca
Matrícula:57210566/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1576/2022 de 19/09/2022
Nome:JoSEaN doS SaNtoS NEGrÃo rodriGUES
Matrícula:57210501/1Período:23/12/22 à 21/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1572/2022 de 19/09/2022
Nome:clEcilMa MoNtEiro GUEdES
Matrícula:57212581/1Período:24/12/22 à 22/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1597/2022 de 17/09/2022
Nome:rENato Haroldo alBUQUErQUE MoNtEiro
Matrícula:54186711/2Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Esmerinda Bou-Habib/abaetetuba
torNar seM eFeito
Portaria nº.:.9394/2022 de 28/10/2022
tornar sem efeito a Portaria nº 8038/2022 de 14/09/2022, que concedeu 
60 dias de licença Especial, no período de 19/09/2022 a 17/11/2022, 
referente ao triênio de 09/04/2004 a 08/04/2007,  a servidora :ilEUda 
SalviaNo MarQUES PiNHEiro, matricula 5720630/2, Professor, lotada na 
EEf.Santo afonso/Belém
Portaria nº.:9434/2022 de 01/112022
tornar sem efeito a Portaria nº 000249/2022  de 04/07/2022, que concedeu 
30 dias de férias, no período de 23/12/2022 a 21/01/2023, ao servidor 
WENdEl BarBoSa GUEdES, matricula nº 57209864/1, Servente, lotado 
na EE augusto ramos Pinheiro/terra alta, referente ao exercício de 2022.
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errata
errata na  Pulicação da Portaria nº.:9357/2022 de 27/10/2022
Nome:PaUla SoarES rodriGUES
onde se lê:Período:01/09/2022 a 27/02/2023
Leia-se:Período:18/08/2022 a 13/02/2023
Publicada no Diário Oficial nº. 35.168 de 28/10/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:591/2022 de 04/10/2022
onde se lê:Maria laidE Brito liMa
Leia-se:Maria alaidE Brito liMa
Publicada no Diário Oficial nº. 35.172 de 01/11/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:65/2022 de 01/11/2022
onde se lê:EdMilSoN corrEa
Leia-se:adiMilSoN corrEa
Publicada no Diário Oficial nº. 35.172 de 01/11/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:211/2022 de 13/10/2022
Nome:alEXaNdrE carvalHo MartiNS
onde se lê:Período:01/12/2022 a 14/01/2023
Leia-se:Período:01/12/2022 a 30/12/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35.172 de 01/11/2022
errata na Publicação da Portaria Nº.:9313/2022 de 26/10/2022
Nome:arlENicE raiMUNdo MoraES filGUEira
onde se lê:Portaria col. nº 22346/2000
Leia-se:Portaria col. nº 23246/2000
Publicada no Diário Oficial nº.35.172 de 01/11/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:201 de 13/10/2022
Nome:Maria JoSiNEidE SodrÉ riBEiro
onde se lê:Período:01/12/2022 a 01/12/2022
Leia-se:Período:01/12/2022 a 14/01/2023
Publicada no Diário Oficial nº. 35.172 de 01/11/2022

Protocolo: 871600
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
do cUrso de doUtorado.
Protocolo: 2021/1259190 Portaria N° 4502/22, de 01 de novembro de 2022.
r E S o l v E :
i – aUtoriZar, o afastamento Parcial do servidor NoriMar PiNto dE 
olivEira, id. funcional nº 57173948/ 3, cargo de ProfESSor aUXiliar 
i – 40 HS, lotado no caMPUS dE MaraBa, para cursar o Programa de 
doutorado em Ensino na amazônia, pela Universidade Estadual do Pará 
(UEPa), no período de 05.11.2021 a 15.09.2025.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 05.11.2021 
a 15.09.2025, nos termos da resolução 3895/22-coNSUN de 21.09.2022.
ilMa PaStaNa fErrEira
reitora da UEPa em exercício

Protocolo: 871273
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 35/2019-UePa
PaE Nº 2022/940588 - UEPa
PaE oriGiNário Nº 2019/478512 - UEPa
Nº tErMo: 3
claSSificaÇÃo: outros
data dE aSSiNatUra: 26.10.2022
Motivo: vigência e acréscimo de valor
JUStificativa: Prorrogação de vigência e acréscimo do valor do contrato 
35/2019-UEPa.
valor do tErMo aditivo r$ 903.984,07 (novecentos e três mil e nove-
centos e oitenta e quatro reais e sete centavos)
iNÍcio da viGÊNcia: 27/10/2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 26/10/2023
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENto
fUNcioNal ProGraMática: 74201.12.126.1508.8238
ElEMENto dE dESPESa: 339140
foNtE dE rEcUrSo: 0102
coNtratado
EMPrESa: EMPrESa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do EStado do Pará - ProdEPa
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ nº 05.059.613/0001-18
ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro, KM 10, centro administrativo 
do Estadp, distrito de icoaraci,
Bairro: icoaraci
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66820-200
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 871146

aditiVo ao terMo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 32/2021-UePa
PaE Nº 2022/946511 - UEPa
PaE oriGiNário Nº 2021/424160 - UEPa
Nº tErMo: 1
claSSificaÇÃo: outros
data dE aSSiNatUra: 27.10.2022
Motivo: Prorrogação de vigência e reajuste de valor
JUStificativa: Prorrogação de vigência e reajuste do valor do contrato 
32/2021-UEPa
valor do tErMo aditivo com o reajuste, o valor global passará a ser 
de r$ 6.072,09 (seis mil e setenta e dois reais e nove centavos)
iNÍcio da viGÊNcia: 28/10/2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 27/10/2023
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENto
fUNcioNal ProGraMática: 74201 12 364 1506 8870
ElEMENto dE dESPESa: 339030
foNtE dE rEcUrSo: 0102
coNtratado
EMPrESa: ÉdEr JÚNior G. loPES
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ nº 15.579.052/0001-31
ENdErEÇo: rodovia artur Bernardes, nº 5, tErrEo km 9
Bairro: tapanã
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.825-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 871053
aditiVo ao terMo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 24/2022-UePa
PaE Nº 2022/1350317 - UEPa
PaE oriGiNário Nº 2022/505136 - UEPa
Nº tErMo: 1
claSSificaÇÃo: obra
data dE aSSiNatUra: 31.10.2022
Motivo: Prorrogação de vigência
JUStificativa: Prorrogação de vigência do contrato 24/2022-UEPa
valor do tErMo xxxx
iNÍcio da viGÊNcia: 01/11/2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 30/11/2022
foro: BElÉM/Pa
coNtratado
EMPrESa: caSa Nova coNStrUtora EirEli
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ nº 08.811.324/0001-11
ENdErEÇo: rodovia Br-316, KM-11, s/n, Sala 02, Posto 2000
Bairro: São João
cidadE: Marituba
Uf: Pa
cEP: 67.200-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 871277

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/1066436
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico SrP nº 35/2022-UEPa, cujo objeto é o registro de Preços 
com vistas à eventual aquisição de Material de consumo para o ccBS/cSE/
Marco da Universidade do Estado do Pará/ UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1.08.691.632/0001-50 - E t MarQUES EirEli, itens 15, 20, 29, 34, 35, 
39, 40 e 59. valor da proposta r$ 25.500,16.
2.11.235.712/0001-06 - laNcE NortE diStriBUidora dE EQUiPa-
MENtoS ElEtro-ElEtroNicoS ltda, item 11. valor da proposta r$ 
12.138,00.
3.11.888.791/0001-54 - diStriBUidora flaMEd HoSPitalar EirEli, 
itens 1, 19 e 26. valor da proposta r$ 19.593,54.
4.20.344.116/0001-55 - NEvalli artiGoS MEdicoS E ortoPEdicoS 
ltda, itens 62, 63, 64, 65 e 66. valor da proposta r$ 25.452,50.
5.29.187.032/0001-20 - aMaZoN MEdical carE EirEli, itens 61 e 68. 
valor da proposta r$ 7.750,30.
6.32.737.279/0001-87 - NoEM MEdical iMPortacao E EXPortacao dE 
ProdUtoS MEdicoS-HoSPitalarES ltda, item 6. valor da proposta r$ 
2.998,00.
7.34.577.439/0001-01 - BraSil SHoPPiNG EirEli, itens 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12, 14, 16, 18, 24, 27, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 58, 60. valor da 
proposta r$ 155.589,78.
8.35.473.398/0001-68 - r. c. diEGo dE SoUZa & dE PaUla ltda, itens 
17, 33, 36, 37, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 57. valor da proposta r$ 105.081,58.
9.40.673.263/0001-86 - rEiSMEd coMErcio dE ProdUtoS HoSPitala-
rES ltda, item 38. valor da proposta r$ 597,00.
10.45.838.204/0001-34 - MEdPriME diStriBUidora dE MEdicaMEN-
toS E iNSUMoS HoSPitalarES ltda, itens 2, 21, 22, 30, 31, 49, 55, 56, 
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67 e 69. valor da proposta r$ 61.380,20.
itens cancelados: 13, 23, 25.
item deserto: 28.
Belém, 31 de outubro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 871031
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4530/2022, de 01 de NoVeMBro 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: SEcrEtario dE orGaoS colEGiadoS SUP
Nome: GErMaNo crUZ da Silva
Matrícula funcional: 5798876/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 871314
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4530/2022, de 01 de NoVeMBro 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: clEidiaNE SardiNHa dE SoUZa lEal
Matrícula funcional: 5956967/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4531/2022, de 01 de NoVeMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aUXiliar
Nome: rENEE dE caldaS HoNorato
Matrícula funcional: 80015646/ 1
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0124008794
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 4533/2022, de 01 de NoVeMBro 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 ProGraMaS E ProJEto
Nome: HiGSoN rodriGUES coElHo
Matrícula funcional: 57193315/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0124008794
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
ilMa PaStaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 871311
.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1341580
Portaria N° 4506/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) daNiEl da Silva NoroNHa, id.funcional 
nº 57201588/ 1, no cargo de MotoriSta, lotado (a) no (a) caMPUS dE 
BraGaNÇa, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Bra-
gança/Pa ao município de capanema/Pa, no período de 15/10/2022 a 
16/10/2022, para realizar translado da equipe de coordenadores.
Protocolo: 2022/1345602
Portaria N° 4508/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) raiMUNdo JEfErSoN PErEira da Silva, id.
funcional nº 55208264/ 1, no cargo de tEcNico a, lotado (a) no (a) co-
ordENadoria dE arQUitEtUra E ENGENHaria, 1,5 (uma e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
PA, no período de 03/11/2022 a 04/11/2022, para fiscalização de Obra.
Protocolo: 2022/1331795
Portaria N° 4509/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) faBricia criStiaN MoUra dE SoUZa Mar-
QUES, id.funcional nº 5930570/ 2, no cargo de ProfESSor SUBStitUto, 
lotado (a) no (a) dEPartaMENto dE filoSofia E ciENciaS SociaiS,16,5 
(dezesseis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de Barcarena/Pa, no período de 24/10/2022 a 09/11/2022, para 
ministrar a disciplina.
Protocolo: 2022/1335193
Portaria N° 4510/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria daS GracaS dE MESQUita rocHa, 
id.funcional nº 568031/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiStENtE, lotado 
(a) no (a) dEPartaMENto dE EdUcacao ESPEcialiZada, 25,5 (vinte e 
cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de São Miguel do Guamá/Pa, no período de 24/10/2022 a 18/11/2022, 
para ministrar a disciplina.

Protocolo: 2022/1341513
Portaria N° 4511/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Patricia dE olivEira NUNES, id.funcional 
nº 80015603/ 1, no cargo de ProfESSor SUBStitUto, lotado (a) no 
(a) dEPartaMENto dE ciENciaS NatUraiS, 23,5 (vinte e três e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de conceição 
do araguaia/Pa, no período de 23/11/2022 a 16/12/2022, para ministrar 
disciplina.
Protocolo: 2022/1333658
Portaria N° 4512/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) doMiNGoS aNtoNio fEitoSa riBEiro, id.
funcional nº 80015702/ 1, no cargo de ProfESSor SUBStitUto, lotado 
(a) no (a) dEPartaMENto dE ciENciaS SociaiS aPlicada, 16,5 (dezes-
seis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de redenção/Pa, no período de 25/11/2022 a 11/12/2022, para ministrar 
disciplinas.
Protocolo: 2022/1373441
Portaria N° 4513/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) HiGSoN rodriGUES coElHo, id.funcional 
nº 57193315/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNto, lotado (a) no (a) di-
rEtoria dE dESENvolviMENto do ENSiNo, 2,5 (duas e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de abaetetuba/Pa, no 
período de 27/10/2022 a 29/10/2022, para realizar visita técnica.
Protocolo: 2022/1158720
Portaria N° 4514/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) roSiEllEM caBral doS PaSSoS dE alMEi-
da, id.funcional nº 5924590/ 2, no cargo de ProfESSor SUBStitUto, 
lotado (a) no (a) dEPartaMENto dE liNGUa E litEratUra, 19,5 (deze-
nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de São Miguel do Guamá/Pa, no período de 18/09/2022 a 07/10/2022, 
para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1373445
Portaria N° 4515/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) rENEE dE caldaS HoNorato, id.funcional 
nº 80015646/ 1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) 
dEPartaMENto dE dESPorto, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município abaetetuba/Pa, no período de 
27/10/2022 a 29/10/2022, para realizar visita técnica.
Protocolo: 2022/1317182
Portaria N° 4516/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MarcoS PEdro dE Paiva EliaS, id.funcional 
nº 5820936/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiStENtE, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE iGaraPE acU, 17,5 (dezessete e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de igarapé açu/Pa ao município de cametá/Pa, no período 
de 09/11/2022 a 26/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1223028
Portaria N° 4517/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ EdUardo dE liMa MElo, id.funcional nº 
57219608/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNto, lotado (a) no (a) caM-
PUS dE MaraBa, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Marabá/Pa ao município de Belém/Pa, no período de 07/11/2022 a 
11/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1318542
Portaria N° 4518/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ElZEliS MUllEr da Silva, id.funcional nº 
5878608/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNto, lotado (a) no (a) dEPar-
taMENto dE ENGENHaria dE ProdUcao, 5 (cinco) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 
21/11/2022 a 01/12/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1347630
Portaria N° 4519/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) SEidEl fErrEira doS SaNtoS, id.funcional 
nº 57193219/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNto, lotado (a) no (a) dE-
PartaMENto dE tEcNoloGia dE MadEira, 13,5 (treze e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Paragominas/Pa, no 
período de 21/11/2022 a 04/12/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1367255
Portaria N° 4520/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) caMila claidE SoUZa do valE, id.funcio-
nal nº 5905595/ 4, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE SalvatErra, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu desloca-
mento de Belém/Pa ao município de Ponta de Pedras/Pa, no período de 
10/11/2022 a 11/11/2022, para realizar abertura de Projeto.
Protocolo: 2022/1367292
Portaria N° 4521/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNa da coNcEicao olivEira, id.funcional nº 
491993/ 2, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) dEParta-
MENto dE EdUcacao GEral, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslo-
camento de Belém/Pa ao município de Ponta de Pedras/Pa, no período de 
10/11/2022 a 11/11/2022, para realizar abertura de projeto.
Protocolo: 2022/1335672
Portaria N° 4522/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MarcoS viNiciUS MiraNda da Silva, id.
funcional nº 5905478/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiStENtE, lotado (a) 
no (a) dEPartaMENto dE ciENciaS NatUraiS, 6 (seis) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período 
de 18/11/2022 a 01/12/2022, para ministrar disciplina.
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Protocolo: 2022/1355102
Portaria N° 4523/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria GaBriElla vilHENa MoNtEiro, id.
funcional nº 5944091/ 1, no cargo de ProfESSor SUBStitUto, lotado 
(a) no (a) dEPartaMENto dE dESENHo iNdUStrial, 13,5 (treze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa, no período de 20/11/2022 a 03/12/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1378225
Portaria N° 4524/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria MadalENa fEliNto PiNHo raMoS, 
id.funcional nº 5949873/ 2, no cargo de ProfESSor SUBStitUto, lo-
tado (a) no (a) dEPartaMENto dE liNGUa E litEratUra, 18,5 (dezoito 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
conceição do araguaia/Pa, no período de 28/11/2022 a 16/12/2022, para 
ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1348781
Portaria N° 4525/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Joao da Silva carNEiro, id.funcional nº 
55590152/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNto, lotado (a) no (a) dEPar-
taMENto dE ciENciaS NatUraiS, 14,5 (quatorze e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa, no período 
de 28/11/2022 a 12/12/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1367277
Portaria N° 4526/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ilMa PaStaNa fErrEira, id.funcional nº 
5429137/ 2, na função de vicE-rEitora, lotado (a) no (a) vicE rEito-
ria, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Ponta de Pedras/Pa, no período de 10/11/2022 a 11/11/2022, 
para realizar a abertura do Projeto Empodera Marajoras.
Protocolo: 2022/1320892
Portaria N° 4529/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MarcoS aNtoNio BarroS doS SaNtoS, id.
funcional nº 57233410/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNto, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE BarcarENa, 16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Barcarena/Pa ao município de castanhal/Pa, no perí-
odo de 03/11/2022 a 19/11/2022, para ministrar disciplina.
tHiaGo SoarES Silva
ordENador

Protocolo: 871220
diÁria/coLaBorador eVeNtUaL
Protocolo: 2022/1341641
Portaria N° 4507/22, de 01 de novembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) WEliSoN alaN GoNÇalvES aNdradE, 5,5 
(cinco e meia) diárias, como colaBorador EvENtUal, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Marabá/Pa no período de 
20/10/2022 a 25/10/2022, para realizar visita técnica.
tHiaGo SoarES Silva
ordENador

Protocolo: 871227
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de diÁria
Protocolo: 2022/1281857
Portaria N° 4527/22, de 01 de novembro de 2022
torNar SEM EfEito a Portaria nº 4313/22, de 18.10.2022, publicada no 
d.o.E nº 35.155 de 19/10/2022, que concedeu ao servidor (a) virvalENE 
coSta dE MElo, id.funcional nº 57174322/ 3, no cargo de ProfESSor 
aUXiliar, lotado (a) no (a) caMPUS dE coNcEicao do araGUaia, 3,5 
(três e meia) diárias, devido seu deslocamento de conceição do araguaia/
Pa ao município de Marabá/Pa, no período de 20/10/2022 a 23/10/2022, 
para acompanhar discentes.
Protocolo: 2022/1320892
Portaria N° 4528/22, de 01 de novembro de 2022
torNar SEM EfEito a Portaria nº 4499/22, de 31.10.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.172 de 01/11/2022, que concedeu ao servidor (a) Marco 
aNtoNio BarroS doS SaNtoS, id.funcional nº 5707501/ 2, no cargo de 
ProfESSor adJUNto, lotado (a) no (a) dEPartaMENto dE dESPorto, 
16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Barcarena/
Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 03/11/2022a 19/11/2022, 
para ministrar disciplina.
tHiaGo SoarES Silva
ordENador

Protocolo: 871229
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 113/2022 – UePa
ProcESSo SElEtivo Para a tUrMa 2023 do cUrSo dE MEStrado 
ProfiSSioNal EM EdUcaÇÃo E ENSiNo dE ciÊNciaS Na aMaZÔNia
a Universidade do Estado do Pará (UEPa), por meio do centro de ciências 
Sociais e Educação (ccSE), da coordenação do Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação e Ensino de ciências na amazônia (PPGEEca), torna 
pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo 2023, em nível 
de Mestrado Profissional, com início no primeiro semestre de 2023.
Para solicitar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico ht-
tps://www3.uepa.br/selecao/inscricoes/, no período de 07/11/2022 a 01/12/2022.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 03 de novembro de 2022.
ilMa PaStaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 871109

..

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

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 84/2022/seaster
Processo nº 2021/1338317
Objeto: aquisição de Equipamentos de materiais permanentes, a fim de 
atender a demanda do convênio federal nº 706092/2009 – Plataforma 
mais Brasil – cozinhas comunitárias, conforme anexo i do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº 18/2022 – SEaStEr
vigência 12 (doze) meses, com início em 11/10/2022 e término em 
10/10/2023.
 data da assinatura:11/10/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
Natureza da despesa: 4490 52
fonte: 0306002582
ação detalhada: 261.200
valor Global: r$ 3.370,00
contratado: K. c. r. iNdÚStria E coMÉrcio dE EQUiPaMENtoS EirEli
cNPJ: 09.251.627/0001-90
Endereço: rua Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 88, B. Pque. indus-
trial, araçatuba/SP, cEP: 16075-370.
ordenador: valdo diviNo da Silva filHo EM EXErcicio.

Protocolo: 871246
coNtrato adMiNistratiVo Nº92/2022/seaster
Processo nº 2022/170809
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva, para os veículos que compõem a frota desta 
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda.
Pregão Eletrônico nº 26/2022
vigência 12 (doze) meses, com início em 01/11/2022 e término em 
31/10/2023.
data da assinatura:31/10/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 43.101. 08.122.1297.8338
Natureza da despesa: 3390.39
fonte: 0101
ação detalhada: 189.517
valor Global: r$ 2.079.350,00
contratado: SiNtoNia coMÉrcio E SErviÇoS aUtoMotivoS ltda EPP
cNPJ: 02.688.855/0001-82
Endereço: av. Gentil Bitencourt nº 3610 – Bairro São Bras – fone: 3235-4623
cEP: 66.073-220.
ordenador: iNocENcio rENato GaSPariM

Protocolo: 871199
coNtrato adMiNistratiVo Nº 88/2022/seaster
Processo nº 2021/1338317
Objeto: aquisição de Equipamentos de materiais permanentes, a fim de 
atender a demanda do convênio federal nº 706092/2009 – Plataforma 
mais Brasil – cozinhas comunitárias, conforme anexo i do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº 18/2022 – SEaStEr
vigência 12 (doze) meses, com início em 11/10/2022 e término em 
10/10/2023.
 data da assinatura:11/10/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
Natureza da despesa: 4490 52
fonte: 0306002582
ação detalhada: 261.200
valor Global: r$ 8.634,00
contratado: daNfESSi MÓvEiS, MáQUiNaSE EQUiPaMENtoS iNdUS-
triaiS ltda
cNPJ: 244.195.69/0001-54
Endereço: rua imperatriz tereza cristina, 866 – sala 03 Jd amanda i – 
Hortolândia / SP, cEP: 13.188.072
ordenador: valdo diviNo da Silva filHo EM EXErcicio.

Protocolo: 871255
coNtrato adMiNistratiVo Nº 87/2022/seaster
Processo nº 2021/1338317
Objeto: aquisição de Equipamentos de materiais permanentes, a fim de 
atender a demanda do convênio federal nº 706092/2009 – Plataforma 
mais Brasil – cozinhas comunitárias, conforme anexo i do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº 18/2022 – SEaStEr
vigência 12 (doze) meses, com início em 11/10/2022 e término em 10/10/2023.
 data da assinatura:11/10/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
Natureza da despesa: 4490 52
fonte: 0306002582
ação detalhada: 261.200
valor Global: r$ 1.199,00
contratado: arGoS ltda
cNPJ: 42.626.411/0001-03
Endereço: rua dr. fritz Mueller, nº 744, bairro Salto, Blumenau/Sc, cEP: 89031-620.
ordenador: valdo diviNo da Silva filHo EM EXErcicio.

Protocolo: 871251
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.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
1º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 01/2021/seaster
Processo:2022/615243
PartES: Estado do Pará, através da SEcrEtaria dE EStado dE aSSiS-
tÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo E rENda – SEaStEr / fUNdaÇÃo 
PaPa JoÃo XXiii - fUNPaPa / BaNco do EStado do Pará S/a.
objeto: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência ante-
riormente fixada no Termo de convenio nº 01/2021 que trata do “Programa 
Municipal de renda cidadã “Bora BElÉM” para enfrentamento da pobreza 
e extrema pobreza”, em sua cláUSUla viGÉSiMa - da viGÊNcia, com 
fundamento o disposto pelo art. 57, parágrafo primeiro, da lei federal 
nº 8.666/1993, por mais 05(cinco) meses, com início em 26/07/2022 à 
30/12/2022, implicando no aditivo de valor da ordem de r$ 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões) a ser rateado em 50% ou r$ 12.500.000,00 (doze 
milhões e quinhentos mil) para a SEaStEr e 50% ou r$ 12.500.000,00 
(doze milhões e quinhentos mil) para a fUNPaPa. Salienta-se que este 
instrumento será passível de nova prorrogação a critério dos gestores do 
Programa.
valor do aditivo: r$ r$ 25.000.000,00
vigência: 26/07/2022 à 30/12/2022
data da assinatura: 25/07/2022
ordenador: iNocENcio rENato GaSPariM

Protocolo: 871270

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1538/2022 – 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 n° 2022/ 1370709
rESolvE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00 (três Mil re-
ais), em favor do (a) servidor (a), lUiZ liMa loPES, GErENtE, 8022541; 
para atender despesas com implantação de Equipamentos Públicos de Se-
gurança
43.101. – 08.244.1505.8398 f: 0101 201.373
dESPESa:
339036 r$ 3.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda, em 
01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1541/2022 – 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 n° 2022/ 1384767
rESolvE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 3.500,00 (trÊS Mil E 
QUiNHENtoS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), iracEMa olivEira dE
aZEvEdo,SEcrEtaria EXEcUtiva, 5962725/1, para atender despesas de pron-
to pagamento que não podem ser subordinas ao processo normal de aplicação.
87.101. – 08.422.1505.8402 f: 0107 253.896
dESPESa:
339039 r$ 3.500.00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda, em 
01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 871253
.

diÁria
.

Portaria Nº 1540/2022 – 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/ 1352309
rESolvE:
autorizar o pagamento 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErvidor
citado aBaiXo:
Marcia dE JErUZalÉM Garcia PiNHEiro, 57206519/2, coordENa-
dora, MarcEliNa PiNto SaNtoS, 57196135/1, aSSiStENtE Social, 
Maria roSa MartiNS SaNtoS,3194175/1, aSSiStENtE Social, que se 

deslocaram para o município de iGaraPÉ-Miri/Pa, no período de 16/11 
a 19/11/2022, com objetivo de capacitação de trabalhadores do SUaS,-
SiNaSE E SiSaN. HallaN WUaNSEl aZEvEdo daS NEvES,3542767/1,-
motorista com objetivo de conduzir veiculo com equipe técnica da daS/-
cPSEMc/SEaStEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.422.1505.8399 f: 0139002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
01 de Novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1539/2022 – 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/ 1360657
rESolvE:
autorizar o pagamento 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SErvi-
dor citado aBaiXo:
WaldEcir da Silva cordEiro, 80845436/3, GErENtE da iNfraEStrU-
tUra, PEdro do NaSciMENto faro, 55209568, tÉcNico EM GEStÃo, 
que se deslocaram para o município de UliaNoPoliS/Pa, no período de 
26/10 a 28/10/2022, com objetivo de implantação de Equipamentos Públi-
cos de Seguranaça alimentar e Nutricional. raiMUNdo PErEira SoarES, 
3542686/1, MotoriSta com objetivo de conduzir o veiculo com equipe 
técnica da iNfaEStrUtUta/SEaStE.
Classificação Orçamentária:
43. 101. 08.244.1505.7678 f; 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
01 de Novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1537/2022 – 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/ 1372937
rESolvE:
autorizar o pagamento 07 e ½ (sete e meia) diárias Para cada SErvidor
citado aBaiXo:
lYliaN JEaNEttE dE olivEira diaS,116289/2,olGa Maria cavalcaNtE
loBato, 3217370/1,aG.adMiNiStrativo, que se deslocaram para os 
municípios de Bom Jesus do tocantins, no período de 13/11 a 20/11/2022, 
com objetivo de capacitação de trabalhadores do SUaS,SiNaSE E SiSaN.
WilSoN GUErrEiro dE HolaNda, 3216640/1, MotoriSta com objetivo 
de conduzir o veiculo com equipe técnica da daS/cEPGt/SEaStEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422..1505.8399 f: 0139002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
01 de Novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1536/2022 – 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/ 1376851
rESolvE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SErvi-
dor citado aBaiXo:
alBErt dE PaUla corrÊa, 57234467/1, aG.adMiNiStrativo, EdSoN 
JoSÉ coSta GoUvEa, 3279812/1,GErENtE que se deslocara para forta-
lEZa/cE, no período de 29/11 a 03/12/2022, com objetivo de caPacita-
ÇÃo dE aGENtES PÚBlicoS.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128..1508.8887 f: 0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
01 de Novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1542/2022 – 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/ 1377050
rESolvE:
autorizar o pagamento 11 e ½ (onze e meia) diárias Para cada SErvi-
dor citado aBaiXo:
liGia Maria liNo tEiXEira MacEdo, coordENadora, 5946026/1 que 
se deslocara para fortalEZa/cE, no período de 29/11 a 02/12/2022 e 
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para SÃo PaUlo/SP de 03/12/2022 a 10/12/2022 com objetivo de caPa-
citaÇÃo dE aGENtES PÚBlicoS.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128..1508.8887 f: 0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
01 de Novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1535/2022 – 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/ 1349756
rESolvE:
autorizar o pagamento 05 e ½ (cinco e meia) diárias Para cada SErvi-
dor citado aBaiXo:
iracEMa olivEira dE aZEvEdo,5962725/1,SEcrEtaria EXcUtiva, que 
se deslocara para SÃo PaUlo/SP, no período de 20/11 a 25/11/2022, com 
objetivo de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107006357 253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda em, 
28 de outubro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 871250
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1543 de 01 de NoVeMBro 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolvE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JariMar doS SaNtoS fErriEra, Matrí-
cula: 5596939-1, cargo, Sociólogo coordenador, lotado na GErENcia dE 
diSaN, para atuar como titular e o(a) servidor(a) dolorES caldaS do 
carMo, Matrícula: 54194696-1, cargo de Monitora, lotado(a) na diSaN, 
para atuar como suplente do contrato administrativo n° 85/2022, celebra-
do com a Empresa, artfrio iNdÚStria E coMÉrcio dE MÓvEiS, ES-
QUadriaS, artEfatoS EStaMPadoS ltda, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos de materiais permanentes, para atender demanda do con-
vênio federal Nº 706092/2009-cozinhas comunitárias, conforme, anexo i 
do Edital do Pregão Eletrônico Nº 18/2022 - SEaStEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1544 de 01 de NoVeMBro 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolvE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JariMar doS SaNtoS fErriEra, Matrí-
cula: 5596939-1, cargo, Sociólogo coordenador, lotado na GErENcia dE 
diSaN, para atuar como titular e o(a) servidor(a) dolorES caldaS do 
carMo, Matrícula: 54194696-1, cargo de Monitora, lotado(a) na diSaN, 
para atuar como suplente do contrato administrativo n° 90/2022, cele-
brado com a Empresa, vMlX ElEtrÔNicoS EirEli, cujo objeto é a aqui-
sição de equipamentos de materiais permanentes, para atender demanda 
do convênio federal Nº 706092/2009-cozinhas comunitárias, conforme, 
anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 18/2022 - SEaStEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Portaria Nº 1545 de 01 de NoVeMBro 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolvE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JariMar doS SaNtoS fErriEra, Matrí-
cula: 5596939-1, cargo, Sociólogo coordenador, lotado na GErENcia dE 
diSaN, para atuar como titular e o(a) servidor(a) dolorES caldaS do 
carMo, Matrícula: 54194696-1, cargo de Monitora, lotado(a) na diSaN, 
para atuar como suplente do contrato administrativo n° 89/2022, celebra-
do com a Empresa, EXtiMPEl EXtiNtorES PlatiNENSE ltda, cujo objeto 
é a aquisição de equipamentos de materiais permanentes, para atender 
demanda do convênio federal Nº 706092/2009-cozinhas comunitárias, 
conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 18/2022 - SEaStEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1546 de 01 de NoVeMBro 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolvE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JariMar doS SaNtoS fErriEra, Matrí-
cula: 5596939-1, cargo, Sociólogo coordenador, lotado na GErENcia 
dE diSaN, para atuar como titular e o(a) servidor(a) dolorES caldaS 
do carMo, Matrícula: 54194696-1, cargo de Monitora, lotado(a) na di-
SaN, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 86/2022, 
celebrado com a Empresa, SErraNa diStriBUidora ltda, cujo objeto 
é a aquisição de equipamentos de materiais permanentes, para atender 
demanda do convênio federal Nº 706092/2009-cozinhas comunitárias, 
conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 18/2022 - SEaStEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1547 de 01 de NoVeMBro 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolvE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JariMar doS SaNtoS fErriEra, Matrí-
cula: 5596939-1, cargo, Sociólogo coordenador, lotado na GErENcia dE 
diSaN, para atuar como titular e o(a) servidor(a) dolorES caldaS do 
carMo, Matrícula: 54194696-1, cargo de Monitora, lotado(a) na diSaN, 
para atuar como suplente do contrato administrativo n° 87/2022, celebra-
do com a Empresa, arGoS ltda, cujo objeto é a aquisição de equipamen-
tos de materiais permanentes, para atender demanda do convênio federal 
Nº 706092/2009-cozinhas comunitárias, conforme, anexo i do Edital do 
Pregão Eletrônico Nº 18/2022 - SEaStEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
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Portaria Nº 1548 de 01 de NoVeMBro 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolvE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JariMar doS SaNtoS fErriEra, Matrí-
cula: 5596939-1, cargo, Sociólogo coordenador, lotado na GErENcia dE 
diSaN, para atuar como titular e o(a) servidor(a) dolorES caldaS do 
carMo, Matrícula: 54194696-1, cargo de Monitora, lotado(a) na diSaN, 
para atuar como suplente do contrato administrativo n° 84/2022, celebra-
do com a Empresa, K. c. r. iNdÚStria E coMÉrcio dE NEQUiPaMENtoS 
EirEli, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de materiais permanen-
tes, para atender demanda do convênio federal Nº 706092/2009-cozinhas
comunitárias, conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 18/2022 - 
SEaStEr. Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 de 
maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 de maio 
de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 870, de 04 
de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1549 de 01 de NoVeMBro 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolvE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), JariMar doS SaNtoS fErriEra, Matrí-
cula: 5596939-1, cargo, Sociólogo coordenador, lotado na GErENcia 
dE diSaN, para atuar como titular e o(a) servidor(a) dolorES caldaS 
do carMo, Matrícula: 54194696-1, cargo de Monitora, lotado(a) na di-
SaN, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 88/2022, 
celebrado com a Empresa, daNfESSi MÓvEiS, MáQUiNaS E EQUiPaMEN-
toS iNdUStriaiS ltda, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de 
materiais permanentes, para atender demanda do convênio federal Nº 
706092/2009-cozinhas comunitárias, conforme, anexo i do Edital do Pre-
gão Eletrônico Nº 18/2022 - SEaStEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de novembro de 2022.
iNocENcio rENato GaSPariM
SEcrEtário dE EStado dE aSSiStÊNcia Social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1455/2022 – seaster
o SEcrEtário adJUNto dE aSSiStÊNcia Social da SEaStEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 191-a, da lei Estadual n.º. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, alterada pela lei Estadual nº 9.230, de 24 de março 
de 2021, que autoriza a adoção do procedimento sumário para apuração 
da hipótese de abandono de cargo prevista pelo art. 190, ii, da norma 
estatutária;
coNSidEraNdo o contido nos autos do PaE nº 2022/1113004
art. 1º dESiGNar os servidores estáveis EliZEU NEPoMUcENo Silva 
Matrícula: 3209067/1 cargo: aGENtE dE SErv. coMPlEMENtar lota-
ção: GMP /daf/ SEaStEr ; o Sr. JESUS aNtoNio da coSta Matrícula: 
3210499-1 cargo: Secretário de diretoria, lotação: GMP /daf/ SEaStEr; 
E o Sr. WElliNGtoN EdWard da Silva, Matrícula: 3213145/1 cargo: 
agente administrativo lotação: Gerência de contratos e convênios – 
GEcc/SEaStEr, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de 
Sindicância, visando à apuração de eventual responsabilidade em relação 
a empresa lottUS coMÉrcio dE aliMENtoS E BEBidaS EirEli – EPP e 
as eventuais faltas quanto a entregas de materiais e descumprimento do 
contrato administrativo n°61/2021/SEaStEr.
art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, trabalho, Emprego e renda, em 
04 de outubro de 2022.
valdo diviNo da Silva filHo
Secretário de Estado assistência Social trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Portaria Nº 1534/2022 – 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 disposto pelo art. 191-a, da lei Estadual n.º. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, alterada pela lei Estadual nº 9.230, de 24 de março 
de 2021, que autoriza a adoção do procedimento sumário para apuração 
da hipótese de abandono de cargo prevista pelo art. 190, ii, da norma 
estatutária;
coNSidEraNdo o contido nos autos do PaE nº 2022/592256
coNSidEraNdo o pedido para prorrogação feito pelo presidente da comissão 
rESolvE:
art. 1º ProrroGar a contar de 23/10/2022 a comissão estabelecida 
através da Portaria nº 1331/2022/SEaStEr, publicada no doE 5.124 
de 22 de setembro de 2022, a contar da data de publicação do presente 
ato, composta pelos os servidores estáveis alBErt dE PaUla corrEa, 
agente administrativo, matrícula funcional nº 57234467/ 1, EdSoN 
JoSE coSta GoUvEa, Escriturário, matrícula funcional n.º 3279812/ 1, 
e NEUZa MEirElES da Silva XaviEr, matrícula 5336600/ 2, Monitor, 
lotados na coordenadoria de Gestão de Pessoas cGP-SEaStEr, para, sob 
a presidência do primeiro, constituírem comissão de Sindicância, visando 
à apuração de eventual responsabilidade em relação as contratações dos 
colaboradores eventuais.
art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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: 871238
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria nº  964 de 21 de  outubro de 2022-conceder Licença 
saúde aos servidores abaixo:

contrato:   carGo  Mat LaUdo   PerÍodo dias
Silvaney Nery Nepo-

muceno Monitor 54194954/1 84623 17.12.21 a 21.12.21  05

lorena Mendonça Gentil Monitor 54191202/2 84622 20.12.21 a 22.12.21  02
debóra cristina Monteiro 

da Silva Eleres Monitor 54189615/1 84621 20.12.21 a 26.12.21  07

lorena Mendonça Gentil Monitor 54191202 95513 22.12.22 a 24.12.22  03

Portaria nº  965 de 24 de  outubro de 2022-conceder Licença 
saúde aos servidores abaixo:

 NoMe   carGo   Mat LaUdo  PerÍodo dias
Mariza cláudio Borges   aG.adM 3225577/1 95407 30.08.22 a 28.09.22   40
Pedro Paulo coelho de 

almeida Psicológo 3206459/2 95396 25.06.22 a 24.07.22   30

Hilton Salomão Martins 
Maciel Monitor 5796709/2 95400 18.07.22 a 26.08.22   40

lusimar costa reis Servente 3212920/1 95398 01.09.22 a 30.10.22   60

ana lúcia Peixoto ripardo aG.artes 
Práticas 54187964/1 95404 10.09.22 a 09.10.22   30

david cascaes Pinto Monitor 54195571/1 95486 03.09.22 a 01.11.22   60

Portaria Nº. 966 de 24 de  outubro de 2022- 
coNcEdEr 30 dias de licença para tratamento de saúde a servidora:lidiane 
cecília da Silva Botelho costa,  mat:54195564/1 ,cargo:monitor, período 
07.06.22 a  06.07.22.
Portaria Nº. 968  de 26 de outubro de 2022-
dESiGNar:rita Mônica clemente , cargo:Pedagogo, mat:57190378/1 para 
responder pela Gerência do centro Sócioeducativo do Baixo amazonas-
cSEBa  na ausência da titular: roseane Silva figueira, mat:5938419/1,  
função:Gerente i, por motivo de licença Saúde no período de 17.10.22 a 
31.10.22 com ônus para administração
luiz celso da Silva-Presidente faSEPa

Protocolo: 871058
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: sUPriMeNto de FUNdos-585- do dia 01/11/2022
oBJEtivo: cobrir despesas com aquisição de material de consumo para 
atender o GalMoX e SEdE adMiNiStrativa (1387078/2022-Mem 
206/2022-GalMoX).
ProGraMa dE traBalHo: 08.243.1505.8338
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ProJEto atividadE: 68-8338 - aÇÃo: 183297
foNtE dE rEcUrSo: 0101
NatUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 250,00-(coNSUMo)
SErvidor: JoSE lUiZ arrUda carvalHo
carGo aGENtE adMiNiStrativo-MatrÍcUla: 5947239/ 2
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aPartir da oB:30 dias
PraZo PrEStaÇÃo dE coNtaS: 10 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da Silva

Protocolo: 871280

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 702/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 31 de outubro de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1370605.
rESolvE:
dESiGNar, a servidora: renata de fátima Moraes Borges, matrícula nº 
8094286/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na 
Dafin, para responder pela referida Diretoria, no período de 26//10/2022 
a 09/11/2022, em virtude da diretora: Maria de fátima Peixoto carvalho, 
matrícula nº 181366/2, encontrar-se de férias.
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
valBEtÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 871560

.

.

diÁria
.

Portaria N° 680 de 20 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 2022/1341556
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 AUTO-
NoMia fiNaNcEira Para MUlHErES, Que será realizado no município de 
cametá/ Pá, no período de 20 a 26 de outubro de 2022.
 

Nome cargo Matrícula
KEllY rEGiNa caStro caStEllo BraNco assistente administrativo 51169453

KElEN criStiNa viEira doS SaNtoS assistente Social 57192823/1
NiXoN raiMUNdo NoNato MaGalHÃES Motorista 54180171/2

JoSSEMir PaUlo Silva dE Brito técnico de Gestão em dH 57903281

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 20 dE oU-
tUBro dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 871023
Portaria N° 666 de 19 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 2022/1326219
r E S o l v E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, ação de Monitoramento da Rede de Atendimento a 
Mulher no município de Santa Barbara/Pa, no período de 23 à 25/11/2022.
 

Nome cargo Matrícula

EvErSoN SalES doS SaNtoS alMEida Motorista 57201730/1

laUra Maria carvalHo calS MarQUES Psicóloga 57202302/1

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 19 dE oU-
tUBro dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 871018

Portaria N° 668 de 19 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 2022/1326219
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l v E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor da colaboradora Eventual , abai-
xo identificada, para ,ação de Monitoramento da Rede de Atendimento a 
Mulher no município de Santa Barbara/Pa, no período de 23 à 25/11/2022.
 

Nome cargo Matrícula

aNa PriScila BarroSo da Silva colaboradora Eventual Sem 
número

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrEtaria dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, 19 dE oU-
tUBro dE 2022
valBEtÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 871019
.

FÉrias
.

Portaria Nº 698/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 31 de outubro de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo nº 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 
– rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1370605.
rESolvE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias regulares ao servidor listado abaixo:
 

Matrícula servidor exercício Período

181366/ 2 Maria de fátima Peixoto carvalho 2022 26/10/2022 a 09/11/2022

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
valBEtÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 871557
Portaria Nº 699/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE JUStiÇa E dirEitoS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – rJU/Pa.
rESolvE:
coNcEdEr, 15 (quinze), 30 (trinta), dias respectivamente de férias regu-
lares aos servidores listados abaixo:

Matrícula servidor exercí-
cio Período

3195988/1 ana Maria Gomes chamma 2022 14/12/2022 a 12/01/2023

5898304/1 diana antônia da rocha Nunes costa 2022 20/12/2022 a 03/01/2023

5050405/5 Edailton de oliveira castro 2021 15/12/2022 a 13/01/2023
 

57201701/6 Giselle Borges da Silva ramos 2022 28/12/2022 a 26/01/2023

5484243/2 José roberto Gomes da costa 2020 01/12/2022 a 30/12/2022

32395/1 Jocimar Siqueira da Silva 2022 16/12/2022 a 14/01/2023

57216173/1 Jonas Salviano da Silveira 2022 01/12/2022 a 30/12/2022

57202828/1 raimunda villarroel de oliveira Mendes 2022 15/12/2022 a 13/01/2023

5050359/4 roberto carlos vulcão Gama 2021 15/12/2022 a 13/01/2023

42080/1 Sebastiana ferreira Palma 2022 01/12/2022 a 30/12/2022

rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
valBEtÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 871548
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNôMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

diÁria
.

Portaria N° 571/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 01 de NoVeMBro de 2022.
Nome:BrUNo da Silva caStro/Matricula:n°5918069/1/cargo:Moto-
riSta/origem:Belém-Pa/destino: Primavera,capanema,aurora do Pará e 
ourém/Pa/Período:07 a 11/11/2022/ diária:4,5(quatro e meia)/objetivo:-
conduzir veículo oficial para transporte de servidores desta SEDEME em 
atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 871068
Portaria N° 572/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 01 de NoVeMBro de 2022.
Nome:dÉBora criStiNa dE liMa MiraNda/Matricula:n°5964404/1/car-
go:Geóloga/origem:Belém-Pa/destino:São felix do Xingu,tucumã,água 
azul do Norte,floresta do araguaia e Santa Maria das Barreiras-Pa/Perío-
do:21/11a 03/12/2022/diárias:12,5(doze e meia)/objetivo:representar a 
SEdEME na fiscalização da taxa de controle, acompanhamento e fiscali-
zação das atividades de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de 
recursos Minerais
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 871094
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 195/2022 – 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: 2021/1110593, r E S o l v E:
dESiGNar a colaboradora lorENa dE cáSSia alBErto cÉZar, Geren-
te de Recursos Humanos, matrícula 5945791/1, como fiscal do contrato 
abaixo relacionado e como suplente o colaborador NEWtoN MoNtEiro 
rodriGUES, Secretário de diretoria, matrícula 2014335/1, a contar de 
01/11/2022.

Nº do coNtrato coNtratado

022/2022 total lifE aSSiStÊNcia À vida ltda

registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 01 de novembro de 2022.
lUtfala dE caStro Bitar -Presidente

Protocolo: 871361
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 163/2022 – 01 de NoVeMBro 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 vi-
gentes, no trecho Belém/ Moju / tailândia / Belém, com o objetivo de 
realizar visitas e palestras aos microempreendedores do município acima 
mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ 
cPF cargo Período Nº de 

diárias
JoÃo MarcEl cavalcaNtE da 

coSta 5946226 dirEtor GEral 03 a 05/112022 2 1/2

SilBENE criStiNa liSBoa da 
coNcEiÇÃo 5952039 GErENtE rE-

GioNal 03 a 05/11/2022  

orlaNdo aZEvEdo rEiS NEto 5791916 SEcrEt. dE 
GaBiNEtE 03 a 05/11/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 871537

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1386/2022, de 31 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1383840, de 27/10/2022, 
Memorando 597/2022, de 27/10/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l v E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cEZar da Silva liMa JUNior, Matrícula 
nº. 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e con-
formidade, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

86/2022 Prefeitura Municipal de São Miguel 
Guamá

recuperação asfáltica de 25.249,00 m2 de vias 
urbanas e sinalização( vertical e Horizontal) nos bairros 
Perpetuo Socorro e raimundo Guerreiro, no Município de 

São Miguel do Guamá/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lEo criStiaNo da coSta SaNtoS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 871298
.

errata
.

errata
 Na matéria, protocolo nº 819546, publicada no doE nº 35.021, dE 24 
dE JUNHo dE 2022 -EdiÇÃo EXtra, referente ao Extrato do convÊnio nº 
166/2022:
oNde se LÊ: PrEfEitUra: 15.451.0030.1.017.4.4.90.51.00.15010000
Leia-se: PrEfEitUra: 10 302 0017 1.031 16320000 449051
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 871582
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 146/2022 – tP Nº 28/2022
PartES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
acSa ENGENHaria S/a - cNPJ 27.774.887/0001-21
oBJEto: Execução de acesso (Sistema viário) e revitalização das Estru-
turas implantadas no centro de Gestão integradade resíduos Sólidos - 
cGirS, no municipio de Brasil Novo, no Estado do Pará.
viGÊNcia: 03/11/2022 a 03/11/2023
valor: r$ 2.999.777,00
Nota dE EMPENHo: Nº 2022NE03251
dotaÇÃo orÇaMENtária:
07101 17.512.1489.7644 0101/0301/0131/0331 449051
foro: Belém
data da aSSiNatUra: 01/11/2022
ordENador rESPoNSávEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada: sede na avenida Senador lemos, nº 791 
– Edifício Síntese Plaza, Sala 204, bairro: Umarizal, cEP: 66.050-005, na 
cidade de Belém neste Estado
tElEfoNE: (91) 3353-9940

Protocolo: 871546
eXtrato do coNtrato Nº 144/2022– tP Nº 003/2022
PartES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNStrUtora MiraNda SoBriNHo ltda - EPP - cNPJ 04.205.167/0001-40
oBJEto: reforma da Praça em frente à igreja Matriz de Ponta de Pedras, 
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no município de Ponta de Pedras, neste Estado.
viGÊNcia: 03/11/2022 a 03/05/2023
valor: r$ 449.749,38
Nota dE EMPENHo: Nº 2022NE03250
dotaÇÃo orÇaMENtária:
07101 04.811.1499.7659 0101/0301 449051
07101 15.811.1499.7659 0101 449051
foro: Belém
data da aSSiNatUra: 01/11/2022
ordENador rESPoNSávEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada: sediada na sede visconde de inhaúma, nº 
1.429, Pedreira, cEP: 66.087-640, na cidade de Belém neste Estado
tElEfoNE: (91) 3277-4345

Protocolo: 871487
eXtrato do coNtrato Nº 143/2022– tP Nº 007/2022
PartES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNStrUtora MiraNda SoBriNHo ltda - EPP - cNPJ 04.205.167/0001-40
oBJEto: construção da Praça Madre olvídia dias, no município de Ponta 
de Pedras, neste Estado.
viGÊNcia: 03/11/2022 a 03/05/2023
valor: r$ 962.415,27
Nota dE EMPENHo: Nº 2022NE03246
dotaÇÃo orÇaMENtária:
07101 04.811.1499.7659 449051 0101/0301
07101 15.811.1499.7659 449051 0101
foro: Belém
data da aSSiNatUra: 01/11/2022
ordENador rESPoNSávEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada:
sede visconde de inhaúma, nº 1.429, Pedreira, cEP: 66.087-640, na cida-
de de Belém, neste Estado.
telefone: (91) 3277-4345

Protocolo: 871485

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 1390/2022, de 01 de NoVeMBro de 2022.
o SEcrEtário dE EStado dE dESENvolviMENto UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1404287, de 01/11/2022, 
e Memorando nº 24/2022 de 01/11/2022 - GaB/SEdoP.
r E S o l v E:
i - iNtErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 03/11/2022, as 
férias do servidor valdir ParrY acataUaSSU, matrícula nº 5946384/1, 
cargo/função: Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano, 
anteriormente concedida através da Portaria nº. 1282/2022, de 
04/10/2022, publicada no doE nº. 35.143, de 06/10/2022, referente ao 
período aquisitivo 01/01/2021 a 31/12/2021, restando um saldo de 28 
(vinte e oito) dias para ser gozado em outro momento oportuno.
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: 871511
Portaria Nº. 1387/2022, de 01 de NoVeMBro de 2022.
o SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1373964, de 26/10/2022, 
e Memorando nº 28/2022 de 26/10/2022 - coSG/SEdoP.
r E S o l v E:
i - coNcEdEr, no período de 01/12/2022 a 30/12/2022, 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares à servidora tErESa catariNa da Silva 
GaSPar, matrícula nº 57234851/9, cargo/função: coordenador, referente 
ao Período aquisitivo 31/03/2021 a 30/03/2022.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 871302
Portaria Nº. 1389/2022, de 01 de NoVeMBro de 2022.
o SEcrEtário adJUNto dE GEStÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/1363940, de 24/10/2022 
e os termos do Memorando nº. 31/2022 de 24/10/2022 - coPad/SEdoP.
r E S o l v E:
i - coNcEdEr, no período de 07/11/2022 a 23/11/2022, 17 (dezessete) 
dias de saldo de férias ao servidor HErSoN SiMEi QUEiroZ dE MoraES, 

matrícula 57176011/1, ocupante do cargo de coordenador, interrompidas 
através da Portaria nº 0158/2022, de 25/02/2022, publicada no doE nº. 
34.879 de 03/03/2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 871318

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

errata
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 26/2017.
Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 35.172, 01/11/2022.

Protocolo: 870339
errata
onde se lê:  “07.09.2022”.
Leia-se: “02.09.2022”.
contratada: oi S.a. (EM rEcUPEraÇÃo JUdicial). cNPJ: 76.535.764/0001-43.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 871061

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 203/2022 – Presi
o dirEtor PrESidENtE da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do EStado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de traba-
lho 2022/2023;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1042905, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l v E:
1. coNcEdEr a auxiliar técnica flavia ElEN SEaBra GEMaQUE fariaS, 
Matrícula nº 57194835/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de
03.11.2022 a 02.12.2022, referente ao período aquisitivo 01.08.2015 a 
07.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiStrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 31 de outubro de 2022.
orlaNdo rEiS PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 871152
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

“PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato de oPe-
raÇÃo de crÉdito eXterNo de eMPrestiMo BZ-P20 (ProJeto 
aÇÃo MetrÓPoLe 2° etaPa), ceLeBrado eNtre o NÚcLeo de 
GereNciaMeNto de traNsPorte MetroPoLitaNo-NGtM, e a 
aGÊNcia de cooPeraÇao iNterNacioNaL do JaPÃo- Jica”.
o EStado do Pará, através do NÚclEo dE GErENciaMENto dE traNS-
PortE MEtroPolitaNo - NGtM, criado pela lei nº 7.573, de 02.12.2011, 
com sede na av. Gentil Bittencourt, nº1539, Bairro de Nazaré - cEP 
66.040-000, Belém - Pará, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 14.773.454/0001-
00, neste ato representado pelo seu diretor Geral, o Senhor EdUardo dE 
caStro riBEiro JÚNior, brasileiro, portador da cédula identidade nº 
1399147-SSP/Pa e do cPf/Mf nº 105.308.862-00, residente e domiciliado 
nesta cidade no uso de suas atribuições legais faz o registro, para os de-
vidos fins, de acordo com os termos do Item (1) da Seção 2 do Anexo 2 
[realocação em caso de alteração dos custos estimados], da alteração do 
contrato de operação de crédito externo de Empréstimo BZ-P20 (ProJEto 
aÇÃo MEtrÓPolE 2° EtaPa) autorizado pela lei Estadual n° 7.535/2011, 
da Seção 1 do anexo 2 [alocação dos recursos do Empréstimo por catego-
ria] de forma a modificar o Montante do Empréstimo alocado nas Catego-
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rias (a) oBraS civiS e (B) SErviÇo dE coNSUltoria, mantendo o valor 
total de ¥ 16,411,000,000 (dezesseis bilhões quatrocentos e onze milhões 
de ienes). Assim, fica relocado o montante de ¥ 358,000,000 (trezentos e 
cinquenta e oito milhões de ienes) da categoria (a) oBraS civiS e a cate-
goria (B) SErviÇo dE coNSUltoria. o Montante da categoria (a) passa 
de ¥ 13,682 (treze bilhões e seiscentos e oitenta e dois milhões de ienes) 
para ¥ 13,324,000,000 (treze bilhões e trezentos e vinte e quatro milhões 
de ienes) e o Montante da categoria (B) passa de ¥ 2,515 (dois bilhões, 
quinhentos e quinze milhões de ienes) para ¥ 2,873,000,000 (dois bilhões, 
oitocentos e setenta e três milhões de ienes).
Belém-Pa, 31 de outubro de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
Núcleo de Gerenciamento
de transporte Metropolitano

Protocolo: 871148
.

FÉrias
.

Portaria Nº 049/2022-GaB/NGtM
o dirEtor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENto dE traNSPortE ME-
troPolitaNo – NGtM, 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 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
rESolvE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores abaixo:

NoMe MatrÍ-
cULa

PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

cYNtHia dE MoraES E Silva 
tavarES 5945744 08/01/22 a 

07/01/23
09/01/23 a 23/01/23 e 03/07/23 a 

17/07/23
WaldoMiro carNEiro 

MorENo 55588419 10/04/21 a 
09/04/22 02/01/23 a 31/01/23

Maria aNa WaNZElEr dE 
olivEira 54180073 08/01/22 a 

07/01/23
09/01/23 a 23/01/23 e 14/08/23 a 

28/08/23

rUY KlaUtaU dE MENdoNÇa 5930313 14/01/21 a 
13/01/22 02/01/23 a 31/01/23

claUdio lUciaNo da rocHa 
coNdE 8058407 01/10/20 a 

30/09/21
02/01/23 a 16/01/23 e 13/07/23 a 

27/07/23

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 31 de outubro de 2022
EdUardo dE caStro riBEiro JÚNior
dirEtor GEral

Protocolo: 871492

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.020 de 01 NoVeMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1390034.
r E S o l v E:
i – autorizar o servidor cHarlES Silva dE SoUZa, identidade funcional 
nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de ciên-
cia e tecnologia – dct, a viajar aos municípios de Santarém-Pa/terra San-
ta-PA e Faro-PA, no período de 05/11 a 13/11/2022, a fim de participar do 
lançamento Cuidadores do AR/UFOPA e realizar a entrega de certificados 
por competência SEctEt/iEtaaM, nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 8 e 1/2 (oito e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871147
Portaria Nº 1.021 de 01 de NoVeMBro de 2022.
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1395682;

r E S o l v E:
i – autorizar o colaborador eventual rafaEl aMaral cardoSo, cPf nº 
016.601.592-02, a viajar ao município de almeirim-Pa, no período de 
01/12 a 06/12/2022, para participar do Processo Seletivo 2023, conforme 
demanda do ProGraMa forMa Pará dessa SEctEt/Pa. o colaborador 
ficará responsável por conceder uma entrevista na rádio local para divulgar 
o certame e representar a SEctEt/Pa durante o período.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias ao colaborador acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871149
Portaria Nº 1.018 de 28 de oUtUBro de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1386762;
r E S o l v E:
i – autorizar o servidor JoSÉ PErEira E Silva NEto, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotada na diretoria de Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC; a viajar a Brasília-DF, 
nos dias 06/11 a 09/11/2022, a fim de participar de reuniões com dirigen-
tes do Ministério da Educação (MEc) e fundo Nacional de desenvolvimento 
da Educação (fNdE), para tratar sobre o Programa Nacional de acesso ao 
Ensino Médio e Emprego – ProNatEc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias ao Servidor da dEtEc, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 28 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871055
Portaria Nº 1.019 de 01 de NoVeMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1386885;
r E S o l v E:
i – autorizar os Bolsistas do ProNatEc MarcEliNo da Silva coElHo, 
cPf nº 587.862.282-34, taMiSi MatoS olivEira cPf nº 947.289.842-
49; e Maria BEatriZ MaNdElErt PadovaNi cPf nº 068.531.418-90, 
lotados na Diretoria de Educação Superior, Profissional e tecnológica – dE-
TEC, a viajarem a Brasília-DF, no período de 06/11 a 09/11/2022, a fim de 
participarem de reuniões com dirigentes do Ministério da Educação (MEc) 
e fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (fNdE), para tratar 
sobre o Programa Nacional de acesso ao Ensino Médio e Emprego – Pro-
NatEc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias aos bolsistas da dEtEc, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871066
Portaria Nº 1.027 de 01 de NoVeMBrBro de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1383750;
r E S o l v E:
i – autorizar os servidores GEdSoN tHiaGo do NaSciMENto BorGES, 
identidade funcional nº 5892682/2, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão Pública – ciências Econômicas, lotado na coEdS; a viajarem ao 
município de abaetetuba-Pa, no período de 02/12 a 05/12/2022, para 
participar do Processo Seletivo 2023, conforme demanda do ProGraMa 
FORMA PARÁ dessa SECTET/PA. O servidor ficará responsável por conce-
der uma entrevista na rádio local para divulgar o certame e representar a 
SEctEt/Pa no município durante o período; e WEliNGSoN WaNdY PiNto 
PEralta, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Mo-
torista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que condu-
zirá o servidor ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871491
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Portaria Nº 1.026 de 01 de NoVeMBro de 2022.
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1381665;
r E S o l v E:
i – autorizar as colaboradoras eventuais ElcK MaYSa aNdradE PEQUENo, 
cPf nº 489.239.902-72, e aNa Maria dE SoUZa PErEira doS SaNtoS cPf 
nº 283.083.362-72, a viajarem aos municípios de terra alta-Pa e vigia de Na-
zaré-Pa, no período de 02/12 a 05/12/2022, para participar do Processo Sele-
tivo 2023, conforme demanda do ProGraMa forMa Pará dessa SEctEt/Pa. 
As colaboradoras ficarão responsáveis por conceder uma entrevista na rádio 
local para divulgar o certame e representar a SEctEt/Pa durante o período; e 
alMir fErNaNdES PiNHEiro, identidade funcional nº 8005717/1, ocupante 
do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá as servidoras aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias as colaboradores eventuais e ao servidor acima, que se deslocarão 
conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871486
Portaria Nº 1.025 de 01 de NoVeMBro de 2022.
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1382051;
r E S o l v E:
i – autorizar a servidora aNa cÉlia Barra aBrEU, identidade funcional 
nº 5905522/2, ocupante do cargo de coordenadora; lotada na diretoria 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao mu-
nicípio de Tomé-Açú -PA, no período de 07/11 a 09/11/2022, a fim de 
participar como representante desta SECTET na solenidade de Certificação 
dos cursos fic; e o servidor adailtoN SoUZa do roSário, identidade 
funcional nº 5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, que conduzirá a servidora ao 
referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871370
Portaria Nº 1.024 de 01 NoVeMBro de 2022.
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1382214;
r E S o l v E:
i – autorizar os servidores cloviS SiMÕES varGaS JUNior, identidade 
funcional nº 57203670/3, ocupante do cargo de técnico em Gestão Públi-
ca – ciências Econômicas, atHoS MatHEUS da Silva GUiMarÃES, identi-
dade funcional nº 55208118/1, ocupante do cargo de coordenador, ambos 
lotados no Gabinete do Secretário, a viajarem aos municípios de irituia-Pa, 
ipixuna do Pará-Pa no período de 02/12 a 05/12/2022, para participar do 
Processo Seletivo 2023, conforme demanda do ProGraMa forMa Pará 
dessa SEctEt/Pa. ficarão responsáveis por conceder uma entrevista na 
rádio local para divulgar o certame e representar a SEctEt/Pa; e roBErto 
carloS fUrtado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá os servidores, nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871367
.

FÉrias
.

Portaria Nº 1.022 de 01 de NoVeMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor adEJard Gaia crUZ, identidade funcional nº 
80845778/4, ocupante do cargo de Secretário adjunto, lotado na SEcad, 
07 (sete) dias de gozo de férias regulamentares no período de 01/12/2022 
à 07/12/2022, referente a exercício 2020/2021, interrompidas através 
da Portaria nº 014, de 17/01/2022, publicada no doE nº 34.835, de 
18/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871291

.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1.023 de 01 de NoVeMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNiStraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1374564.
r E S o l v E:
torNar SEM EfEito a Portaria Nº 1.017 de 28 de outubro de 2022, 
publicada no doE nº 35.170, de 31/10/2022, que concedeu 1/2(meia) 
diária aos servidores JoSÉ PErEira E Silva NEto, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotada na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, e BENIGNO ISRAEL 
QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcional nº 54194570/1, ocupante 
do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – 
daf, em viagem ao município de capanema/Pa, no dia 01/11/2022, para 
realizar visita técnica para início de reforma na Escola Profª Maria amélia 
de vasconcelos, onde estão sendo ofertados os cursos técnicos dos editais 
023/2022 e 025/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 01 de novembro de 2022.
dENilSoN BENEdito GoNÇalvES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 871284

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 258/2022 – GaBiNete, de 31 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 fundamen-
to no parágrafo único, viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolvE:
dESiGNar o(a) servidor(a) MicHaEl rodriGo GoNÇalvES alvES, ocu-
pante do cargo de assistente administrativo. identidade funcional nº. 
57200988/2, para substituir o(a) servidor(a) aNdrÉa PiNHo lE BEcHEc, 
identidade funcional nº. 5963024-1, ocupante do cargo de coordenadora 
de Bolsas, código GEP – daS – 011.4, no impedimento legal da titular, du-
rante o período de gozo de férias, a contar de 01/12/2022 a 30/12/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 31 de outubro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 871097
Portaria N° 259/2022 – GaBiNete, de 01 de Novembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EStUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolvE:
dESiGNar a servidora JaNiElBa do Socorro BraGa coNtENtE ocu-
pante do cargo de coordenadora de Projetos - cProJ. identidade funcio-
nal nº. 5705266/1, para substituir a servidora MaGda torrES BalloUt, 
identidade funcional nº. 5456576/4, ocupante do cargo de diretora de 
operações técnicas, código GEP – daS – 011.5, no impedimento legal 
da titular, durante o período de gozo de férias, a contar de 03/11/2022 a 
02/12/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 01 de Novembro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 871349

.

.

errata
.

Portaria N° 252/2022 – GaBiNete, de 20 de outubro de 2022.
Publicada no doE n° 35.160 de 24/10/2022, referente à concessão de 
férias de servidores da faPESPa.
onde se lê: Matrícula 59182275/1 Marcia GiSlENE GoMES PErEira
Leia-se: Matrícula 5918275/1 Marcia GiSlENE GoMES PErEira.
onde se lê: aNdrEY aNtoNY da cUNHa caStro PEriÓdo aQUSitivo 
10/05/2020 a 09/05/2021
Leia-se: aNdrEY aNtoNY da cUNHa caStro PEriÓdo aQUSitivo 
10/05/2021 a 09/05/2022.

Protocolo: 871268
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.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 105/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado Xii Sema-
na acadêmica da UEPa/campus Xvii de vigia, a ser desenvolvido pelo(a) 
oUtorGado(a), que ocorrerá no período de 01 a 03/12/2022, na UEPa 
campus Xvii vigia, na cidade de vigia de Nazaré/Pa.
outorgado(a): Kátia Maria dos Santos Melo
valor: r$ 14.635,00 (catorze mil, seiscentos e trinta e cinco reais)
vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 01/11/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
função Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 871306
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº.171, de 01 de NoVeMBro de 2022 - 
o PrESidENtE da ProdEPa – EMPrESa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do EStado Pará, no uso de suas competências que 
lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r E S o l 
v E: art. 1º designa a colaboradora lariZE doS SaNtoS GUiMarÃES, 
matrícula 5890506, assessora ii, como responsável pela ouvidoria da 
ProdEPa. art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se 
as disposições em contrário. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 01 de novembro de 2022. MarcoS 
aNtÔNio BraNdÃo da coSta - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 871216

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 643, de 1 de NoVeMBro de 2022.  
diária ao(à) colaborador(a) SEBaStiao dE SoUSa MESQUita, aNaliSta 
dE SUPortE - rESPoNSávEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 
1, 02/11/2022 a 05/11/2022, à MaraBá-Pa/BElÉM/MaraBá-Pa, para 
dESlocaMENto Para BElÉM; SUBStitUiÇÃo dE ParaBriSa (UrGENtE/
iMEdiato); iNStalaÇÃo dE racK; colocar SUPortE EScada; 
iNStalaÇÃo dE adESivoS/idENtificaÇÃo EStado No carro QUE 
atENdE o NÚclEo dE MaraBá E ParticiPar dE rEUNiÕES tÉcNicaS. 
- EMErGENcial. MarcoS aNtoNio BraNdÃo da coSta - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 871228

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrôNico Nº 17/2022 - rePU-
BLicaÇÃo
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de malha-
ria e confecções em geral para atendimento dos projetos e programas da 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer. Nova data da abertura de sessão: 
21/11/2022 às 9h30 (horário de Brasília).
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br. UaSG: 925454. o 
Edital poderá ser acessado nos meios eletrônicos: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados por e-mail: lici-
tacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
o mesmo estará disponível no Setor de licitação, sede da SEEl, no ende-
reço:, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(2º Bloco - anexo do dE-
traN). Bairro Mangueirão Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 1º de novembro de 2022.
Pregoeira: lorena Miranda de figueiredo

Protocolo: 871037

..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 696/GePs/setUr de 01 de NoVeMBro de 2022
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 
2022/1039445; rESolvE: i - dESiGNar a servidora aMaNda dE SoUZa 
GoMES, matrícula nº 6403134/2, cPf: 016.783.622-63 ocupante do 
cargo Gerente de Controle de Transporte, como fiscal e como suplente 
o servidor cHarllES aNdErSoN dE aNdradE Silva, Matrícula Nº 
57230973/3, cPf: 711.445.602-68, ocupante do cargo de coordenador 
de Gestão Administrativa; para fiscalizar e acompanhar o Contrato nº 
26/2022 dE acordo coM aS NEcESSidadES da SEcrEtaria dE 
EStado dE tUriSMo, QUE ENtrE Si cElEBraM a SEPlad E a EMPrESa 
NortE tUriSMo ltda. ii- Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em contrário. ordENador: 
aNdErSoN olivEira cavalcaNtE.

Protocolo: 871575

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 695/GePs/setUr de 31 de oUtUBro de 2022
GoZo dE fÉriaS. coNSidEraNdo o processo nº 2022/1277415; 
rESolvE: conceder a servidora ivoNE MitSUSUKo YoSHiMarU cUNHa, 
Matrícula 5904512/2, Secretária adjunta, 15 (quinze) dias de gozo de 
férias referente ao período aquisitivo de 2021/2022, no período de 17 a 
31/10/2022, interrompidas através da Portaria nº 619/2022 publicada 
no doE 35.090 de 25/08/2022. ordENador: aNdErSoN olivEira 
cavalcaNtE

Protocolo: 871015

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrôNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo GLoBaL.
Número: 032/2022-dPE/Pa
Processo nº: 2021/1175083-dPE/Pa.
objeto: objeto desta licitação é a contratação de empresa ou instituição, 
pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, 
organização, realização, processamento e resultado final para homologa-
ção de coNcUrSo PÚBlico Para SElEÇÃo dE caNdidatoS, visando 
o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de 
NÍvEl SUPErior da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme con-
dições especificadas e exigências constantes neste Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 
mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 03/11/2022.
local de abertura: www.gov.br/compras.
data da abertura: 17/11/2022.
Hora da abertura: 10h00min (Horário de Brasília).
responsável pelo certame: leila da Silva Monteiro.
ordenadora: MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS - defensora Pública 
Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 870025

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

 HoMoLoGaÇÃo
No dia 28 de outubro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercí-
cio, HoMoloGa a adjudicação referente ao ProcESSo Nº: 2022/665738, 
Pregão Eletrônico nº 28/2022-dPE/Pa, cujo objeto é coNfEcÇÃo E aQUi-
SiÇÃo dE MatErial dE ProPaGaNda E divUlGaÇÃo de ação de cida-
dania, por meio do Programa Balcão de direitos, do Projeto Marajó 360º, 
a ser realizada nos Municípios de 01 cacHoEira do arari, 02. cHavES, 
03. afUá, 04. GUrUPá, 05. PortEl, 06. BaGrE, 07. cUrraliNHo, 08. 
SÃo SEBaStiÃo da Boa viSta, 09. MUaNá E 10. PoNta dE PEdraS, 
de acordo com as condições e especificações técnicas deste Termo de 
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referência, que tem por base o projeto provado em Brasília consolidado 
por meio do termo de convenio (PlataforMa+BraSil) nº 911987/2021 
celebrado entre a UNiÃo, Por iNtErMÉdio da SEcrEtaria NacioNal 
dE ProtEÇÃo GloBal do MiNiStÉrio da MUlHEr, da faMÍlia E doS 
dirEitoS HUMaNoS, E a dEfENSoria PUBlica do EStado do Pará, 
conforme condições e exigências constantes no Edital e seus anexos, tendo 
como vencedora do certame a empresa:
 - MYo2 SolUÇÕES EM SaÚdE iNdÚStria - EPP, cNPJ: 15.564.580/0001-
17, venceu os itENS 01, 02 e 03, pelo valor global de r$ 14.173,74 (qua-
torze mil, cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).
Belém/Pa, 28 de outubro de 2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM diaS
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 870029
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 065/tJPa/2022
oBJEto: registro de preços para eventual prestação de SErviÇoS co-
MUNS dE ENGENHariacoM forNEciMENto dE MÃo dE oBra, MatE-
riaiS E EQUiPaMENtoS para atender as necessidades de manutenção 
predial corretiva dos edifícios ocupados pelo tribunal de Justiça do Estado 
do Pará em diversas localidades distribuídas em 07 lotes, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
anexo i do edital. SESSÃo PÚBlica: 16/11/2022, às 09h00min, horário 
de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do 
tJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.
tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 27 de outubro de 2022. Serviço de 
licitação do tJPa.

Protocolo: 870066
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.416, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o ofício nº 648/2022 - Gab. cMG, protocolizado sob o 
Expediente nº 018461/2022,
r E S o l v E :
lotar o SGt PM MarcoS da Silva coSta, no Gabinete Militar deste tri-
bunal de contas, a partir de 25-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 871236

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.418, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 784/2022, de 18-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018504/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora alBaNiZa coSta dE aNdradE, auxiliar técnico 
de controle Externo administrativo, matrícula nº 0100255, 14 (quatorze) 
dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei 
nº 5.810/94, no período de 10 a 23-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871242

Portaria Nº 39.430, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 815/2022, de 26-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018601/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora fErNaNda PiNHEiro PaNtoJa, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101476, 03 (três) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 26 a 28-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871308
Portaria Nº 39.433, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 816/2022, de 26-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018602/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora aNGEla Maria caMPoS carMoNa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0100021, 03 (três) dias de licença em 
prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 26 a 28-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871319
Portaria Nº 39.429, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 813/2022, de 26-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018600/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora BrUNa loPES BraZÃo E Silva, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101774, 07 (sete) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 22 a 28-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871301
Portaria Nº 39.432, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 812/2022, de 26-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018598/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor aNdrÉ JoSÉ araÚJo viEira, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101656, 07 (sete) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 22 
a 28-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871294
Portaria Nº 39.428, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 811/2022, de 25-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018597/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora aNGEla Maria caMPoS carMoNa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0100021, 07 (sete) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 18 a 24-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871289
Portaria Nº 39.427, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 810/2022, de 25-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018596/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora Márcia BaStoS Naif daiBES, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0695335, 05 (cinco) dias de licença em prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 17 a 21-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871286
Portaria Nº 39.426, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 789/2022, de 19-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 016944/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora EllEN MarGarEtH da rocHa SoUZa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0071920, 04 (quatro) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 06 a 09-09-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871282
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Portaria Nº 39.423, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 791/2022, de 20-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018513/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora MaNY raBEl BraNdÃo dE liMa, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101813, 06 (seis) dias de licença em prorroga-
ção para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, 
no período de 21 a 26-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871271
Portaria Nº 39.425, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 801/2022, de 20-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018521/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor WalBEr da coNcEiÇÃo fErrEira, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0100465, 03 (três) dias de licença em pror-
rogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 15 a 17-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871278
Portaria Nº 39.424, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 795/2022, de 21-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018518/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora EdilENE laiSE PiNto rocHa dE alMEida, ana-
lista auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100487, 07 (sete) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 20 a 26-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871275
Portaria Nº 39.419, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 785/2022, de 18-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018506/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor alciNdo carMo daMaScENo BaNdEira, agente 
auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100425, 05 (cinco) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 10 a 14-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871254
Portaria Nº 39.420, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 787/2022, de 18-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018508/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr ao servidor claUBEr GilBErto do NaSciMENto, agente au-
xiliar de controle Externo, matrícula nº 0100288, 15 (quinze) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 07 a 21-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871257
Portaria Nº 39.421, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 788/2022, de 18-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018510/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora NaZarÉ olivEira araÚJo, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0580090, 02 (dois) dias de licença para acompanhar 
Pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no período 
de 13 a 14-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871260
Portaria Nº 39.422, de 31 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 789/2022, de 20-
10-2022, protocolizado sob o Expediente nº 018511/2022,
r E S o l v E:
coNcEdEr à servidora laÍS NÓBrEGa airES caMPÊlo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101662, 02 (dois) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 20 a 21-10-2022.
alicE criStiNa da coSta loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 871267

.

errata
.

errata da Portaria Nº 29.327, de 19-02-2015, publicada no 
d.o.e nº 32.831, de 20-02-2015;
onde se lê: PriMÊNia SUElENa NUNES cHaMa - auditor de controle 
Externo - ciências contábeis;
Leia-se: PriMÊNia SUElENa NUNES cHaMa - auditor de controle Exter-
no – direito.

Protocolo: 871077
.

oUtras MatÉrias
.

ofício circular nº. 01/2022-seGer
Belém, 25 de outubro de 2022.
ao Jurisdicionados do tribunal de contas do Estado do Pará
assunto: remessa obrigatória de documentos ao tcE. Portal do jurisdicio-
nado. resolução 19.205/2022.
Senhores Jurisdicionados.
a resolução deste tcE nº19.205 de 11 de agosto de 2020 tornou obriga-
tória a utilização do portal do jurisdicionado para a remessa das comunica-
ções oficiais desta Corte e para as respectivas respostas. O credenciamen-
to e acesso ao sistema estão disponíveis na página deste tribunal na rede 
mundial de computadores no endereço www.tcepa.tc.br/apresentacao-e-
tce-portal.
ressalto que a ciência eletrônica das comunicações enviadas pelo portal 
deverá ser em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da sua remes-
sa, não sendo visualizadas, consideram-se automaticamente efetivadas, 
iniciando a contagem de prazo para o cumprimento das determinações 
emanadas, podendo ocasionar a aplicação de sanções em face do não 
atendimento.
Por fim, informo que a Secretaria-Geral pelos telefones 3210-0523/3210-
0524 está à disposição para todos e quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários para a utilização por essa fundação dos serviços ele-
trônicos mencionados.
atenciosamente,
 Maria de lourdes lima de oliveira
conselheira Presidente

Protocolo: 870697
instrumento substitutivo de contrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01817
valor: r$ 77.442,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais)
data de Emissão: 21/10/2022
objeto: aquisição de aparelhos telefônicos analógicos, conforme lote 01, 
02 e 03 do Pregão Eletrônico nº 08/2022.
orçamento: Programa de trabalho: 01032145562670000
Natureza da despesa: 44905200
fonte do recurso: 0101000000
contratada: r&a coMErcio dE EQUiP.tElEfoNicoS ltda-EPP
cNPJ: 54.561.071-0001/92
Endereço: rua Quedas, n° 258, São Paulo/SP
cEP: 2082030
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 871080
instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da despesa: 2022NE01818
valor: r$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
data de Emissão: 21/10/2022
objeto: aquisição de aparelhos telefônicos analógicos, conforme lote 04 
do Pregão Eletrônico nº 08/2022.
orçamento: Programa de trabalho: 01032145562670000
Natureza da despesa: 44905200
fonte do recurso: 0101000000
contratada: tKl coMErcial EirEli
cNPJ: 14.724.532-0001/86
Endereço: avenida 85, n° 1760, Quadra g20, lote 11e, Sala 19, Goiânia/Go
cEP: 74160010
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 871081
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 061/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
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rESolvE:
art. 1º designar o servidor cezar Barroso dos Santos, matrícula nº 200129 
e, no seu impedimento, o servidor Walbert Emanuel da Silva Nascimen-
to, matrícula 200265, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 
25/2022-MPC/PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Es-
tado e o lanlink Soluções e comercialização em informática S/a (cNPJ n° 
19.877.285/0002-52), tendo como objeto a contratação fornecimento de 
licenças de uso das ferramentas de colaboração em nuvem Microsoft Office 
365, além do fornecimento do serviço de implantação da migração dos 
serviços e dados on‐premise para a nuvem
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
v – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 1º de novembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtaS

Protocolo: 871336
Portaria N° 060/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolvE:
art. 1º designar a servidora Marcilene Nogueira da Silva, matrícula nº 
200216 e, no seu impedimento, a servidora larissa Pantoja da Silva Pe-
reira, matrícula 200253, para exercer a atribuição de fiscal do contrato 
nº 24/2022-MPC/PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do 
Estado e o Banco do Brasil S/a (cNPJ 00.000.000/0001-91), tendo como 
objeto a contratação de serviços, de pagamento de vencimentos, salários, 
proventos, aposentadorias, bolsa-estágio, pensões, diárias e similares, dos 
servidores do Ministério Público de contas do Estado do Pará, assim como 
serviços de pagamento de fornecedores, dívidas, bens e serviços em geral.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
v – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.

Art. 3º As determinações que ultrapassem às atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 1º de novembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtaS

Protocolo: 871331
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do termo aditivo: 02
Nº do contrato: 9912507517
objeto do contrato: contratação de produtos e serviços por meio de Pa-
cote de Serviços dos corrEioS mediante adesão a termo de condições 
comerciais.
Modalidade de licitação: dispensa de licitação n° 05/2020-MPc/Pa
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará e Empresa Brasileira 
de correios e telégrafos, cNPJ nº 34.028.316/0018-51.
Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação da vigência do Contrato 
original por mais 12 (doze) meses
vigência: 23/10/2022 a 22/10/2023.
valor do aditamento: r$ 6.000,00 (seis mil reais)
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 871419

.

.

oUtras MatÉrias
.

4ª Procuradoria de contas
Promoção de arquivamento
  Notícia de Fato n° 2022/0125-9
  o MiNiStÉrio PÚBlico dE coNtaS do EStado do Pará, por meio do 
Procurador de contas que esta subscreve, com fundamento na resolução 
nº 20/2022 – MPc/Pa –colégio, decide:
EMENta
denúncia. constituição da coMiSSÃo dE rEavaliaÇÃo dE docU-
MENtoS E iNforMaÇÕES – crdi prevista no art. 49 do decreto Es-
tadual nº 1.359/2015. objeto de apuração solucionado. ausência de 
indícios de irregularidades aptos a justificar o oferecimento de repre-
sentação junto ao tribunal de contas do Estado do Pará ou instaura-
ção de Procedimento Preliminar - PP. decisão pelo arquivamento da 
Notícia de fato.
fica aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar desta publicação, para 
que os eventuais interessados apresentem recurso sobre a presente deci-
são de arquivamento, por meio de razões escritas e/ou documentos, que 
serão analisados pelo conselho Superior, nos termos do art. 30, § 4º, da 
resolução nº 20/2022 – MPc/Pa – colégio.
  a integralidade dos autos encontra-se nesta procuradoria para acesso 
daqueles que assim o desejarem.
Belém, 1º de novembro de 2022.
felipe rosa cruz
Procurador de contas titular da 2ª Procuradoria de contas respondendo 
pela 4ª Procuradoria de contas.

Protocolo: 871338

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

errata
.

errata do eXtrato de ata do coNseLHo sUPerior do MPPa, 
reFereNte À 9ª sessÃo ordiNÁria do PLeNÁrio VirtUaL – 2022
doE n.º 34.988 de 31/05/2022
faço público, a quem interessar possa que no item 1.2.19 do Extrato 
de ata da 9ª Sessão ordinária do Plenário virtual do conselho Supe-
rior consta como requerida a construtora leal Júnior ltda., empresa 
que não é parte do processo n.º 000189-132/2019. diante disso, o 
extrato deve ser retificado nos seguintes termos:
[...]
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itENS da PaUta:
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNtÔNio fErrEira 
daS NEvES:
[...]
oNde se LÊ:
1.2.19. Processo nº 000189-132/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Jacundá - Prefeitura Municipal, construtora 
leal Júnior ltda
origem: PJ de Jacundá
assunto: apurar possíveis irregularidades na execução de obras públicas, 
relativas à pavimentação asfáltica no Município de Jacundá
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e PEla ratificaÇÃo do 
dEclÍNio dE atriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, para que sejam 
adotadas as providências cabíveis, nos termos do artigo 109, i da cf/88.
Leia-se:
1.2.19. Processo nº 000189-132/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Jacundá - Prefeitura Municipal e Empresa all 
locação Eireli
origem: PJ de Jacundá
assunto: apurar possíveis irregularidades na execução de obras públicas, 
relativas à pavimentação asfáltica no Município de Jacundá
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENto e PEla ratificaÇÃo do 
dEclÍNio dE atriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, para que sejam 
adotadas as providências cabíveis, nos termos do artigo 109, i da cf/88.
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE olivEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa

Protocolo: 869998
errata do aViso n.° 11/2022-csMP/MPPa
doe n.º 34.976 de 20/05/2022
faço público, a quem interessar possa que no item 1.2.19 da pauta da 9ª 
Sessão ordinária do Plenário virtual do conselho Superior consta como 
requerida a construtora leal Júnior ltda., empresa que não é parte do 
processo n.º 000189-132/2019. Diante disso, a pauta deve ser retificada 
nos seguintes termos:
[...]
iteNs da PaUta:
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNtÔNio fErrEira 
daS NEvES:
[...]
oNde se LÊ:
1.2.19. Processo nº 000189-132/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Jacundá - Prefeitura Municipal, construtora 
leal Júnior ltda
origem: PJ de Jacundá
assunto: apurar possíveis irregularidades na execução de obras públicas, 
relativas à pavimentação asfáltica no Município de Jacundá
Leia-se:
1.2.19. Processo nº 000189-132/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Jacundá - Prefeitura Municipal e Empresa all 
locação Eireli
origem: PJ de Jacundá
assunto: apurar possíveis irregularidades na execução de obras públicas, 
relativas à pavimentação asfáltica no Município de Jacundá
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE olivEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa

Protocolo: 870000
..

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiStÉrio PÚBlico do EStado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 055/2022-MP/Pa, com critério de 
julgamento menor preço por grupo, que tem como objeto o registro de 
Preços contratação de Empresa Especializada de fornecimento e instalação 

de persianas e rolô com ou sem bandôs, para atender as diversos prédios 
e unidades do Ministério Público do Estado do Pará, conforme condições, 
quantidades, exigências e composição dos pólos administrativos:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com os seguin-
tes valores:
05.881.752/0001-22 – carloS Navarro & cia. ltda - total: 
r$351.631,20:
Grupo 01 - valor global: r$192.045,00
Grupo 02 - valor global: r$ 9.595,00
Grupo 03 - valor global: r$ 10.522,20
Grupo 04 - valor global: r$ 10.511,50
Grupo 05 - valor global: r$ 9.650,00
Grupo 06 - valor global: r$ 15.450,00
Grupo 07 - valor global: r$ 14.553,50
Grupo 08 - valor global: r$ 9.850,00
Grupo 09 - valor global: r$ 17.900,00
Grupo 10 - valor global: r$ 10.050,00
Grupo 11 - valor global: r$ 18.732,00
Grupo 12 - valor global: r$ 13.224,00
Grupo 13 - valor global: r$ 19.548,00
valor total do certame: r$351.631,20.
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022.
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 869885
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiStÉrio PÚBlico do EStado comunica aos interessados do 
resultado da fase de classificação e Julgamento das Propostas fi-
nanceiras e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 057/2022-MP/Pa, 
empreitada por preço global por item, no tipo menor preço, que tem 
como objeto o registro de Preços Para contratação de Empresa Espe-
cializada na Prestação de Serviços de cobertura fotográfica de Even-
tos institucionais e documentação fotográfica sob demanda para 
formação de acervo de imagens do Ministério Público do Estado do 
Pará:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com os seguin-
tes valores:
cNPJ 34.759.319/0001-17 - GG MarKEtiNG, ProMocoES E PUBlicidadE ltda
total do forNEcEdor: 67.300,00
item 01..... valor Unitário r$ 1.500,00..... valor total r$ 22.500,00
item 02..... valor Unitário r$ 2.800,00..... valor total r$ 14.000,00
item 03..... valor Unitário r$ 2.900,00..... valor total r$ 29.000,00
item 04..... valor Unitário r$ 70,00..... valor total r$ 700,00
item 05..... valor Unitário r$ 25,00..... valor total r$ 250,00
item 06..... valor Unitário r$ 85,00..... valor total r$  850,00
valor total do certame: r$ 67.300,00
Belém (Pa), 28 de outubro de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 869905
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
dispensa de Licitação nº 37/2022
data: 20/10/2022
objeto: Prestação de serviços de infraestrutura computacional em nuvem 
para execução das soluções de informática do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, Xvi da lei nº 8.666/93
valor Global: r$70.125,72 (setenta mil, cento e vinte e cinco reais e se-
tenta e dois centavos)
dotação orçamentária: 01.451.1495.8765.339040
fonte:0101
contratada: EMPrESa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do EStado do Pará- ProdEPa
cNPJ nº 05.059.613/0001-18
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 871276
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..

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0505-002-PMa 
ModaLidade: cHaMada PÚBLica Nº 002/2022 

oBJeto: credenciamento e Habilitação de artistas e/ou Bandas Musicais 
Para realização de Eventuais contratações conforme as necessidades da 
fundação cultural abaetetubense. contratante: Município de abaetetuba, 
cNPJ 05.105.127/0001-99, com a interveniência da fundação cultural aba-
etetubense. contratada: contrato nº 2022/294 - Sr. Márcio antônio raiol 
de Sousa, cPf 047.695.212-35. valor Global de r$ 5.433,33; contrato nº 
2022/287 - Sr. francisco de assis da Silva Gonçalves, cPf 172.783.172-
15. valor Global de r$ 12.833,33. vigência contratual: 23 de setembro de 
2022 à 22 de dezembro de 2022. assinado em 23 de setembro de 2022.  
Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita.

Protocolo: 871371

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. 

PreGÃo eLetrôNico Nº 42/2022-cPL/sesMaB/PMa 
o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio do fundo Municipal de 
Saúde torna público que às 09h do dia 17 de novembro de 2022, realizará 
licitação na modalidade pregão, regido pela lei nº 10.520, decreto 10.024 
e subsidiariamente a lei 8.666, na forma eletrônica, do tipo menor preço 
por item, contratação Por Meio de Pregão, de Empresa Especializada em 
fornecimento de reagentes e insumos laboratoriais, atendendo as neces-
sidades do laboratório Municipal de abaetetuba no período de 12 Meses. 
os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as infor-
mações sobre a licitação através do acesso à página do tribunal de contas 
do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à 
rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440- 000, no horário de 
8h às 14h, em dias de efetivo expediente. charles cezar tocantins de 
souza - secretário Municipal de saúde.

eXtrato de terMo aditiVo 
decorrente: Pregão eletrônico nº 007/2021-srP 

contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ Fundo Municipal 
de saúde. objeto: Primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de 
nº 2021/177-PE-PMa, oriundo da adesão a ata de registro de Preços nº 
007/2021-Pe-Pma da Prefeitura Municipal de abaetetuba Para fornecimen-
to de Materiais de construção em Geral, Hidráulicos, Epi, Elétricos e Pré-
Moldados Para atender as demanda da Secretaria Municipal de Saúde de 
abaetetuba/Pa. origem: contrato nº 2022/177- cPl. contratado: rafael 
costa da Silva comércio - Epp, cNPJ: 41.136.186/0001-98. 1º termo adi-
tivo de Prorrogação de Prazo, nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. 
charles cesar tocantins de souza - secretário Municipal de saúde

Protocolo: 871374

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pre-
gão Eletrônico nº 053/2022, tipo menor preço, modo de disputa aber-
to, para rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUiSiÇÃo dE 
MatEriaiS tÉcNicoS HoSPitalarES, oBJEtivaNdo atENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE 
acará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamen-
to será em 16 de Novembro de 2022 por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital 
e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980403, Portal tcM/Pa, Setor de licitações: travessa São José nº 
120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 054/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para 
rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE SEr-
viÇoS dE locaÇÃo dE EMBarcaÇÃo Para atENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPal dE acará/
Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 

16 de Novembro de 2022 por meio do endereço eletrônico www.compras-
governamentais.gov.br UaSG: 980403, às 14:00hs. Edital e anexos: 
https://acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.brUaSG: 
980403, Portal tcM/Pa, Setor de licitações: travessa São José nº 120 
Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 056/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para 
rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal aQUiSiÇÃo dE JoGoS 
EdUcativoS, oBJEtivaNdo atENdEr aS NEcESSidadES da SEcrEta-
ria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE acará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será em 17 de Novembro 
de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br UaSG: 980403, às 09:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.
br,www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal tcM/Pa, 
Setor de licitações: travessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das 
licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.pma2022@gmail.com.

Pedro Paulo Gouvea Moraes.
Prefeito Municipal.

Protocolo: 871375

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH- Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - Pa, avisa aos in-
teressados que realizará licitações no seguinte endereço:  av. Paraná nº27 
- centro -  Bannach - Pa, cEP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade: 
PrEGÃo PrESENcial Nº 010/2022. tiPo MENor PrEÇo. No dia 18 de 
Novembro de 2022, às 10:00 horas. objeto: contratação de Empresa para 
o fornecimento de veículos novos, tipo vans, 0 km para serem utilizadas 
na execução do transporte escolar no município de Bannach - Pa, confor-
me lei Municipal nº254/2021.cópias dos Editais serão obtidas através do 
e-mail cplbannach@outlook.com  ou ainda na sala da comissão de lici-
tação, no endereço acima, no horário de 08:00 as 14:00, de segunda a 
sexta, exceto feriado. Bannach - Pa, 01 de Novembro de 2022.

Nyerlen de araújo e silva
Pregoeiro

Protocolo: 871376

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtratos de terMos de aditiVos 

esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 20210693. Processo licitatório 
Pregão Eletrônico 9-045/2021. contrato nº 20210693. contratante: Se-
cretaria Municipal de Educação e desenvolvimento Social. contratado: P 
& c Brasil comércio e Serviços ltda cNPJ Nº 22.473.510/0001-19. objeto 
do3º termo aditivo: exclusão da rota nº 75, correspondente ao percentu-
al aproximado de 0,74% do valor inicial do contrato. inclusão da rota nº 
83, correspondente ao percentual aproximado de 1,19% do valor inicial 
do contrato. fundamento legal: art. 65, inciso i, alínea “a” e “b” da lei 
federal nº 8.666/93.
esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 20210717. Processo licitatório 
Pregão Eletrônico 9-045/2021. contrato nº 20210717. contratante: Se-
cretaria Municipal de Educação e desenvolvimento Social. contratado: M 
N Serviços e transporte ltda cNPJ nº 16.864.119/0001-42. objeto do3º 
termo aditivo: inclusão da rota nº 84, a qual corresponde ao percentual 
aproximado de 2,44% do valor inicial do contrato. fundamento legal: art. 
65, inciso i, alínea “a” e “b” da lei federal nº 8.666/93.

Protocolo: 871379

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido de aNÁLise 

e JULGaMeNto de ProPostas 
toMada de PreÇos N° 2003/2022 

oBJeto: execução da seguinte obra: construção da UBS da vila de São 
francisco. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, através de sua comissão 
permanente de licitação que foi subsidiada pelos técnicos da SEMdUr, em 
conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital, torna público 
aos interessados que, após análises das propostas de preços apresentadas 
pelas 04 (quatro) licitantes habilitadas no processo licitatório em epígra-
fe, julgou como classificadas e desclassificada as propostas das empresas 
descritas no resultado completo de análise e julgamento das mesmas que 
poderá ser adquirido no departamento de licitações e contratos, no ende-
reço descrito no edital, bem como no portal da transparência da prefeitura, 
através do endereço/link: https://drive.google.com/drive/folders/18ll4Mo-
xPENa7yEQKusGtPttalWotziiSou, ainda, no portal do jurisdicionado do tcM/
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Pa (sistema “Geo-obras”), através do endereço/link:http://geoobras.tcm.
pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/8186. os representantes das quatro 
empresas, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, in-
terpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir da data de publicação deste ato administrativo (resultado 
resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 10 de no-
vembro de 2022, conforme art. 109, inciso i, alínea “b”, c/c § 1°, da lei n° 
8.666/93. todas as propostas estão disponíveis, integralmente, no portal 
da transparência da prefeitura, no endereço/link acima descrito. caso os 
interessados queiram acessar algum outro documento do processo que não 
esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do tcM/
Pa (sistema “Geo-obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa 
hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos 
que entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações 
e contratos, em dia de expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para 
o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, 
também observar o horário de expediente (enviar até as 17:00h do último 
dia de prazo). Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 871378

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetrôNico Nº 038/2021
coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: EM-
PrESa: rocHa coNcrEto E Brita ltda cNPJ/Mf 31.365.873/0001-
21, contrato administrativo nº. 310/2022, com o valor total de r$ r$ 
175.000,00. oBJEto: registro de Preços contratação de empresas do 
ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços 
da administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de Bri-
ta 1 - 9,5mm<#<12,5mm. foNtE dE rEcUrSoS: 2.052 e 3.3.90.30.00, 
viGÊNcia doS coNtratoS: 01/11/2023 assinatura do contrato: 
01/11/2022 Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 871381

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 033/2022

o Município de Brasil Novo, torna público a Homologação do procedi-
mento licitatório em epigrafe, objeto: “aquisição de insumos para fomento 
às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa ter-
ritórios Sustentáveis, no Município de Brasil Novo, em atenção ao objeto 
do convênio n° 006/2022-SEdaP, entre a Secretaria de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca - SEdaP e a Prefeitura Municipal de Brasil 
Novo”. empresa: r. r. aGro ltda - cNPJ/Mf sob o nº 39.824.389/0001-25, 
com o valor total de r$ 191.952,00, Brasil Novo/Pa, 27 de outubro de 2022.

Weder MaKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo - Pa.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrôNico srP Nº 033/2022.

oBJeto: “aquisição de insumos para fomento às ações de assistên-
cia técnica aos agricultores aderidos ao programa territórios Sustentá-
veis, no Município de Brasil Novo, em atenção ao objeto do convênio n° 
006/2022-SEdaP, entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento agro-
pecuário e da Pesca - SEdaP e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo”. ata 
046/2022 - EMPrESa: r. r. aGro ltda, cNPJ: 39.824.389/0001-25, com 
valor de r$ 191.952,00 (cento e noventa e um mil, novecentos e cinquenta 
e dois reais). validade da ata de registro de Preços 12 meses a parti da 
sua assinatura.

Weder MaKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo - Pa.

Protocolo: 871382

eXtrato de aPostiLaMeNto
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

terMo de aPostiLaMeNto, Nº 001/2021, para fins de inclusão do 
elemento de despesas (33.90.30.00 -MatErial dE coNSUMo), ProJEto 
dE atividadE 2.052 - MaNUtENÇÃo da SEcrataria dE adMiNiStra-
ÇÃo E fiNaNÇaS, para o empenho das despesas relativas ao contrato n° 
260/2022, PE 30/2022, com fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93.
coNtrataNtE - PrEfEitUra MUNiciPal dE BraSil Novo, coNtrata-
do: PoSto tradiÇÃo ltda, cNPJ: 28.129.928/0001-90, oBJEto: aquisi-
ção de 50.000 l de óleo S10 para recuperação de 40 quilômetros da vicinal 
21 Ponto inicial 3º 30’25.68”S; 52º44’6.24”0. Ponto final 3º 39’59.48”S; 
52º39’5.64”0, no município de Brasil Novo/Pa, em atendimento ao con-
vênio nº 178/2022-SEtraN, atendendo a discriminação contida no termo 
de referência - anexo i do presente Edital, ordenador de despesas: 
Weder MaKes carNeiro - PreFeito.

Weder MaKes carNeiro
PrEfEito

eXtrato de aPostiLaMeNto
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

terMo de aPostiLaMeNto, Nº 001/2021, para fins de inclusão do 
elemento de despesas (33.90.30.00 -MatErial dE coNSUMo), ProJEto 
dE atividadE 2.052 - MaNUtENÇÃo da SEcrataria dE adMiNiStra-
ÇÃo E fiNaNÇaS, para o empenho das despesas relativas ao contrato n° 
270/2022, PE 31/2022, com fundamento no art. 65, §8 da lei 8.666/93.
coNtrataNtE - PrEfEitUra MUNiciPal dE BraSil Novo, coNtrata-
do: PoSto tradiÇÃo ltda, cNPJ: 28.129.928/0001-90, oBJEto: aqui-
sição de 100.000 litros de óleo diesel S10 para recuperação de 85 km 
da vicinal 12 Ponto inicial 3º 17’13.61”S; 52º29’25.87”0. Ponto final 2º 
56’8.87”S; 52º35’1.45”0, no município de Brasil Novo/Pa, em atendimento 
ao convênio nº 181/2022-SEtraN, atendendo a discriminação contida no 
termo de referência - anexo i do presente Edital, ordenador de despe-
sas: Weder MaKes carNeiro - PreFeito.

Weder MaKes carNeiro
PrEfEito

Protocolo: 871384

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 054/2022-PMc 
oBJeto: registro de Preço Para futura E Eventual contratação de Em-
presa Para fornecimento de cadeira de rodas Para adulto, infantil, obeso 
E Para Banho, conforme especificações e definições mínimas constantes 
no termo de referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos 
interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br; mural de licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.
pa.gov.br. abertura: 18 de novembro de 2022 às 09h00min (horário de 
Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa 
cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 053/2022-PMc 
oBJeto: registro de Preço Para futura E eventual aquisição de Óleo 
Lubrificante, Fluídos E Graxas, Novos, De Primeira Linha, De Primeiro Uso, 
Não remanufaturados E/ou reconstituídos, Para Serem Usados Na fro-
ta de veículos Pertecentes À Prefeitura Municipal de cametá/Pa,conforme 
especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, 
anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados nos sites 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.
br; mural de licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
17 de novembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: 
pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

toMada de PreÇos Nº 03/2022- PMc 
oBJeto: reforma Geral E ampliação do Mercado Municipal do distrito de 
curuçambaba, No Município de cametá, conforme condições constantes 
anexo ao Edital.
aBertUra: 21 de Novembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). 
o edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no site 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br, mural de licitações do site do tcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br e GEo oBraS (www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdi-
cionado/sistema/geo-obras). informações: licitacaopmcameta21@gmail.
com. Victor correa cassiano - Prefeito.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 1.019/2021. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Especializada Para locação 
de veículos leves e Pesados e Máquinas, Sem condutor. contratado: d. t. 
Magalhães Pantoja Eireli, cNPJ nº 21.068.126/0001-78. o objeto do termo 
aditivo é a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 06 (meses) 
09.09.2022 e finalizando em 09.03.2023. ordenador: Victor correa 
cassiano, Prefeito Municipal de cametá.
esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 2.019/2021. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Especializada Para locação 
de veículos leves E Pesados E Máquinas, Sem condutor. contratado: J do S 
trindade Eireli, cNPJ nº 08.683.999/0001-22. o objeto do termo aditivo é 
a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 06 (meses) 09.09.2022 
e finalizando em 09.03.2023. ordenador: Victor correa cassiano, Pre-
feito Municipal de cametá.

Protocolo: 871385

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 093/2022/Fms 
oBJeto: contratação de Prestação de Serviços de Produção e distribuição 
de alimentação e Nutrição Para fornecimento de alimentação Para Pacien-
tes e acompanhantes (de Menores de 18 (dezoito anos), idosos com Mais 
de 60 (Sessenta anos), os que acompanham Portadores de Necessidades 
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especiais e os acompanhantes das Mulheres em trabalho de Parto), Planto-
nistas do Hospital Municipal de castanhal - Hmc, da Upa 24 Horas, do cen-
tro de Parto, do caps, Plantonistas da Unidade de Saúde thelrras 24 Horas 
e outras Unidades de Saúde 24 Horas e do Samu castanhal/Pa, no período 
de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão eletrônico terá início com 
a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 17/11/2022, 
às 09:00 horas). o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.
gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios;www.
comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a 
partir da data da publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico 
SrP nº. 094/2022/PMc objeto: contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de chaveiro e carimbos com Mão de obra e todo 
Material Necessário, para atender as necessidades das diversas Secreta-
rias/fundos, Bem como, instituto de Previdência deste Município de cas-
tanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão 
Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa 
de lances no dia 17/11/2022, às 09:00 horas). o edital estará disponível 
nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ 
www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.
br, a partir da data da publicação. sheila Mirian Medeiros Gomes - Pre-
goeira da Prefeitura de castanhal.

coNcorrÊNcia srP N° 003/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, no-
meada pela Portaria n° 793/22, de 09/05/2022, com sede à av. Barão do 
rio Branco, n° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade concorrência por 
sistema de registro de preços sob o critério de julgamento “menor preço 
global” para  eventual contratação de empresa especializada para os servi-
ços de engenharia na perfuração e outorga de poços, destinado a atender 
as necessidades do abastecimento público de água potável deste Município 
de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública 
desta concorrência será realizado no auditório da Secretaria Municipal de 
indústria e comércio/SEMicS localizada na av. altamira, n.° 850, Bairro: 
Nova olinda, neste Município de castanhal/Pará no dia 20/12/2022, às 
09:00 horas. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos se dará pelo seguin-
te e-mail: licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br . o edital estará disponível 
pelo site: http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ 
ou através do e-mail acima identificado. sílvio roberto Monteiro dos 
santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 871386

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

01º termo aditivo ao contrato nº 292-2022 - oUro NeGro Pa-
ViMeNtaÇoes Ltda, cNPJ: 30.173.227/0001-08. Processo licitatório 
Nº 051/2022, tomada de Preço Nº 006/2022. oBJEto: Pavimentação de 
02 Km de cBUQ divididos em duas vias ambas com 07 Metros de largura, 
com drenagem profunda com extensão de 22 Metros e diâmetro de 01 M, 
calçadas e meio fio com sarjeta. OBJETO DO TERMO: Prorrogação do Prazo 
de Execução da obra a contar do dia 31/10/2022 a 29/01/2023.
01º termo aditivo ao contrato nº 245-2022 - oUro NeGro Pa-
ViMeNtaÇoes Ltda, cNPJ: 30.173.227/0001-08. Processo licitatório 
nº 046/2022, tomada de Preço nº 004/2022. oBJEto: recuperação de 
112,98 km de estrada vicinal da vila Mata verde até a vila Serra azul e 
implantação de 495 metros de bueiro da vila Mata verde até a vila Serra 
azul. convênio Nº 006/2021 - SEtraN. oBJEto do tErMo: Prorrogação 
do Prazo de execução da obra a contar do dia 18/10/2022 a 15/02/2023.  
ceLio Marcos cordeiro - Prefeito municipal.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Processo Licitatório nº 061/2022, Pregão eletrônico n°. 037/2022. 
objeto: contratação de empresa para aquisição de combustível (Óleo diesel 
comum) para fomento as ações de assistência técnica aos agricultores ade-
ridos ao programa Territórios Sustentáveis, conforme convenio n◦ 62/2022, 
Processo n° 2022/554188 no município de cumaru do Norte- Pa. vigên-
cia: 18/10/2022 a 18/10/2023. data de assinatura: 18/10/2022. valor: r$ 
315.914,80.

Protocolo: 871387

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
eXtrato do coNtrato Nº  20210323

oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 21/ 2021-coNtrataNtE: SEcrEta-
ria MUNiciPal dE fiNaNÇaS-coNtratada: lirocoNt coNtaBilidadE 
& coNSUltoria – EirEli-oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para aS-

SESSoraMENto tÉcNico Para PrEStaÇÃo dE SErviÇoS  coNtáBEiS, 
aNáliSE E acoMPaNHaMENto da PrEStaÇÃo dE coNtaS do EXErcÍ-
cio dE  2022, JUNto ao tcM/Pa da SEcrEtaria MUNiciPal dE fiNaN-
ÇaS-valor total: r$ 152.400,00 (cENto E ciNQUENta E doiS Mil, 
QUatrocENtoS rEaiS)-viGÊNcia: 30 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE 
dEZEMBro dE 2022-data da aSSiNatUra: 30 dE dEZEMBro dE 2021.

eXtrato do coNtrato Nº  20210324
oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 22/ 2021-coNtrataNtE: SEcrEta-
ria MUNiciPal dE oBraS E dESENvolviMENto UrBaNo-coNtratada: 
lirocoNt coNtaBilidadE & coNSUltoria – EirEli-oBJEto: coNtra-
taÇÃo dE EMPrESa Para aSSESSoraMENto tÉcNico Para PrEStaÇÃo 
dE SErviÇoS  coNtáBEiS, aNáliSE E acoMPaNHaMENto da PrESta-
ÇÃo dE coNtaS do EXErcÍcio dE  2021, JUNto ao tcM/Pa da SE-
crEtaria MUNiciPal dE oBraS E dESENvolviMENto UrBaNo-valor 
total: r$ 174.000,00 (cENto E SEtENta E QUatro Mil rEaiS)-viGÊN-
cia: 30 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2022-data da 
aSSiNatUra: 30 dE dEZEMBro dE 2021.

eXtrato do coNtrato Nº 20210325
oriGeM: iNeXiGiBiLidade Nº 23/ 2021-coNtrataNtE: SEcrEta-
ria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE-coNtratada: lirocoNt coNtaBi-
lidadE & 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 
MEio aMBiENtE/fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENtE-valor total: 
r$152.400,00 (cENto E ciNQUENta E doiS Mil, QUatrocENtoS rE-
aiS)-viGÊNcia: 30 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2022-
data da aSSiNatUra: 30 dE dEZEMBro dE 2021.

Protocolo: 871580

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo

origem: t.P N° 02/2022. 1º Termo Aditivo de reajuste financeiro ao Con-
trato nº 147/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de floresta do 
araguaia e a empresa construtora construmaq EirEli, acréscimo no valor 
de r$ 293.178,25. data de assinatura: 31/10/2022. Majorri cerqueira 
da silva a. santiago -  Prefeita Municipal.

Protocolo: 871388

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 34/2022-PMGP: abertura em 18/11/2022 
- Hora: 09h00min, objeto:  registro de preço para contratação de empresa 
na prestação de serviços e aquisição de artigos de malharia em geral, para 
suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município 
de Goianésia do Pará - Pa. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no portal da transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de 
licitações - tcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. ailton Ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 871389

eXtrato de coNtrato
coNcorrÊNcia Nº cP 02/2022-PMGP, objeto: a contratação de em-
presa para execução de construção de uma ponte em estruturas de con-
creto armado, localizada na vicinal do caracol em Goianésia do Pará - Pa, 
conforme Convênio nº 139/2022, processo nº 2022/364452 firmado entre 
a Secretaria de Estado transportes - SEtraN e Prefeitura Municipal de 
Goianésia do Pará contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará 
- PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220488, contratada: 
Marco X coNStrUtora EirEli, cNPJ: 10.734.995/0001-78, no valor de 
r$ 5.624.800,80. data de assinatura: 01/11/2022. Francisco david Lei-
te rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 871391

aViso de retiFicaÇÃo
Na publicação do aviso de Licitação - origem: PreGÃo eLetrôNi-
co srP Nº 9/2022-074PMt, circUlado Na ioEPa, Nº 35.162, pag. 
59, colUNa 2, em 25 de oUtUBro de 2022. rEtifica-SE, onde se lê: 
“torna público que fará licitação às 09:00 horas do dia 04 de NovEMBro de 
2022”, passa a se lê: “torna público que fará licitação às 09:00 horas do 
dia 17 de NovEMBro de 2022”. tUcUMÃ - Pa, 01 de NovEMBro de 2022. 
NadieLLy soUsa rocHa - PreGoeira.

Protocolo: 871392
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
o Fundo Municipal de saúde de itupiranga torna pública a licitação 
nos termos da lei federal 8.666/93, tiPo: crEdENciaMENto PÚBli-
co Nº003/2022. iNEXiGiBilidadE Nº 6/2022-015-fMS. objeto: crEdEN-
ciaMENto PÚBlico Para a coNtrataÇÃo d EMPrESa ESPEcialiZada 
coM viStaS á PrEStaÇÃo dE SErviÇoS MÉdicoS ESPEcialiZadoS 
dEStiNadoS a atUar No HoSPital MUNiciPal E dEMaiS UNidadES 
dE SaÚdE do MUNicÍPio dE itUPiraNGa, coNforME ESPEcificaÇÕES 
EStaBElEcidaS EM Edital E tErMo dE rEfErENcia. Período de recebi-
mento dos documentos de credenciamento para seleção iMEdiata será a 
partir do dia 03/11/2022 até o dia 21/11/2022, no horário: 08h00min às 
12h: 00min, no setor licitações da Prefeitura Municipal de itupiranga - Pa, 
Sede na av 14 de Julho, centro, itupiranga-Pa, cEP: 58.580-000. o edital 
estará disponível nos endereços eletrônicos: com.br,www.tcm.pa.gov.br, 
pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e também através da cPl, na sala 
da cPl av. 14 de julho, 12, centro, no horário de expediente. itupiranga, 
01 de Novembro de 2022. Wanderil de Jesus ribeiro Lima. secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 871393

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 086/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 28.452/2022-PMM, tipo Menor Preço Por item. data da 
Sessão: 17/Nov/2022 - 09h00min (horário de Brasília). objeto: rEGiStro 
dE PrEÇo Para aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS ESPortivoS dEStiNadoS a 
atENdEr aS NEcESSidadES doS EvENtoS ESPortivoS rEaliZadoS 
PEla SEcrEtaria MUNiciPal dE ESPortE E laZEr. integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEvoP/PMM - Prédio da SEvoP, rod. Br 230 - 
Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 
18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. ass.: Higo Nogueira - 
Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 871394

eXtrato do 4° aditiVo de PraZo 
ao coNtrato N° 025/2019/FccM 

de valor, referente ao Processo licitatório n° 14302/2019, Pregão Pre-
sencial n° 017/2019, firmado entre a Fundação Casa da Cultura de Marabá 
e a empresa UNiMEd da aMaZoNia fEdEraÇÃo, cNPJ 84.112.481/0001-
17, com vigência até dia 28/10/2023 ass: 27/10/2022 Vanda régia amé-
rico Gomes - Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 871396

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 046/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 17.236/2022-PMM, objeto: coNtrata-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErviÇoS dE 
coNStrUÇÃo dE MUro Na EMEf MaravilHa, localiZada Na vila Ma-
ravilHa, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e 
seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa f. S. olivEira cNS-
trUtora ltda, cNPJ: 11.438.420/0001-70, vencedora com o valor to-
tal: r$ 132.792,90. assinatura: em 01/11/2022, secretário Municipal 
de educação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 871399

eXtratos de HoMoLoGaÇÕes
PreGÃo eLetrôNico (srP) nº 095-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 18.816/2022-PMM. objeto: rEGiStro dE 
PrEÇo Para EvENtUal aQUiSiÇÃo dE tEcidoS dE acordo coM aS 
NEcESSidadES doS ProGraMaS E ProJEtoS viNcUladoS a SEcrE-
taria MUNiciPal dE aSSiStÊNcia Social, ProdUtoS E aSSUNtoS 
coMUNitárioS - SEaSPac. UaSG: 927877. onde sagraram-se vencedo-
ras as empresas: r. da S coSta E MENdoNÇa coMÉrcio dE tEcidoS 
ltda, inscrita no cNPJ sob no 12.591.019/0001-39, vencedora dos itens: 
02, 03, 04, 05  e os lotes: 01, 02, 04, 05, 06, 07  perfazendo o valor 
total de r$ 47.992,00 (Quarenta e sete mil, novecentos e noventa e dois 
reais), oMEGa ProdUtoS E SErviÇoS EirEli, inscrita no cNPJ sob no 
31.354.105/0001-72, vencedora do lote: 03 perfazendo o valor total de 

r$ 18.889,20 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centa-
vos), Bc SaNtoS coMErcio E rEPrESENtaÇÕES ltda, inscrita no cNPJ 
sob no 45.118.371/0001-00, vencedora do item: 01 perfazendo o valor 
total de r$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), pelo que HoMoloGo 
o resultado. Marabá 31/10/2022 - Nadjalucia oliveira Lima - secretaria 
Municipal de assistência social - seasPac - Portaria nº 224/2017-GP.

PreGÃo eLetrôNico (srP) nº 088-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 17.763/2022-PMM. objeto: rEGiStro dE 
PrEÇoS Para EvENtUal aQUiSiÇÃo dE aliMENtoS EStocávEiS Para 
atENdEr aS NEcESSidadES doS ProGraMaS E ProJEtoS viNcUla-
doS a SEcrEtEria MUNiciPal dE aSSiStÊNcia Social, ProtEÇÃo 
E aSSUNtoS coMUNitárioS - SEaSPac. UaSG: 925213. onde sagra-
ram-se vencedoras as empresas: GaMElEira coM. E SErvicoS ltda, 
cNPJ Nº 03.687.304/0001-67, vencedora dos itens: 04, 27, 67 perfazen-
do o valor total de r$ 139.965,00 (cento e trinta e nove mil novecentos 
e sessenta e cinco reais), crS - coMErcio E SErvicoS ltda cNPJ Nº 
06.029.507/0001-54, vencedora dos itens: 06, 07, 08, 09, 12, 14, 18, 
19, 21, 24, 25, 26, 32, 33, 44, 46, 49, 51, 52, 59, 64, 70, 74, 81, 82, 
83, 84, 89, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 107, 108, 110  perfazendo 
o valor total de r$ 231.484,00 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos 
e oitenta e quatro reais), HErENio doS SaNtoS - coM. E iMPortacao 
ltda cNPJ Nº 12.283.935/0001-01, vencedora dos itens: 03, 16, 22, 23, 
29, 30, 38, 45, 50, 53, 54, 56, 75, 76, 77, 79, 85, 86, 113 perfazendo 
o valor total de r$ 56.060,00 (cinquenta e seis mil sessenta reais), v G 
dE SoUSa fErrEira ltda cNPJ Nº 23.912.114/0001-03, vencedora do 
item: 13 perfazendo o valor total de r$ 114.000,00 (cento e quatorze mil 
reais), Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS ltda cNPJ Nº 31.552.803/0001-
82, vencedora dos itens: 05, 28, 43, 66, 68 perfazendo o valor total de 
r$ 62.235,00 (Sessenta e dois mil duzentos e trinta e cinco reais), r.B.c. 
coMErcio atacadiSta dE GENEroS aliMENticioS ltda cNPJ Nº 
36.557.168/0001-40, vencedora dos itens: 01, 15, 17, 31, 34, 35, 37, 
39, 40, 41, 42, 47, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 71, 73, 80, 88, 
91, 95, 102, 106, 109, 111, 112, 114, 115 perfazendo o valor total de r$ 
102.206,60 (cento e dois mil duzentos e seis reais e sessenta centavos), 
pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 01/11/2022 - José Nilton de 
Medeiros - secretaria Municipal de administração de Marabá - seMad 
- Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 871402

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico (srP) Nº 113/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 26.398/2022-PMM, tipo: Menor Preço por lote. Modo 
de disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 17/11/2022. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto rEGiStro dE PrEÇo Para EvEN-
tUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrEStaÇÃo 
dE SErviÇoS dE fUNErária E aQUiSiÇÃo dE UrNaS dEStiNadaS a 
atENdEr aS dEMaNdaS doS PoSSÍvEiS ÓBitoS dE PaciENtES atEN-
didoS PElo ProGraMa dE trataMENto fora dE doMicÍlio (tfd) E 
PaciENtES rEfErENciadoS dESta SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚdE/
fMS do MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no 
site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - 
edifício Ernesto frota, situada na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 01/11/2022.  
raPHaeL cota dias - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 871403

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico nº 098-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 22.842/2022-PMM. objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUi-
PaMENto E MatErial PErMaNENtE Para UNidadE BáSica dE SaÚdE dE 
SaÚdE coNforME a ProPoSta dE EMENda dE Nº 18478.187000/1220-
04. UaSG: 927495 onde sagraram vencedoras as empresas: iNforMati-
ca BraSil tEcNoloGia ltda inscrita no cNPJ sob 01.681.463/0001-29, 
vencedora do item: 04 perfazendo o valor total de r$ 7.644,00 (Sete mil 
seiscentos e quarenta e quatro reais), Portal QUalidadE EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 10.577.233/0001-05, vencedora do item:  01 perfazendo 
o valor total de r$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), croMa EQUiPa-
MENtoS E SErvicoS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 11.855.692/0001-76, 
vencedora do item: 07 perfazendo o valor total de r$ 12.069,00 (doze mil 
sessenta e nove reais), HYPEr tEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMa-
tica E SErvicoS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 40.689.972/0001-50, 
vencedora dos itens: 05, 06 perfazendo o valor total de r$ 10.630,02 
(dez mil seiscentos e trinte reais e dois centavos),  pelo que HoMoloGo o 
resultado. Marabá 01/11/2022 - Monica Borchart Nicolau - secretaria 
Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 871404

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL, 
ProteÇÃo e assUNtos coMUNitÁrios

eXtrato ao coNtrato Nº 541/2022/seasP 
Processo administrativo nº 20.407/2022/PMM, autuado na modali-
dade Pregão Eletrônico (SrP) Nº 090/2022-cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços nº 403/2022-cPl. objeto: aQUiSiÇÃo dE MatEriaiS 
dEScartávEiS, liMPEZa E EPi’S para atender as necessidades da Secre-
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taria Municipal de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários 
Empresa: WE clEaN coMErcio dE ProdUtoS dE liMPEZa EirEli, cNPJ/
Mf sob o Nº 22.492.039/0001-06; valor em r$ 1.100,00 (mil e cem reais), 
assinatura 21/10/2022 vigência: 31/12/2022. 
Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência so-
cial, Proteção e assuntos comunitários.

Protocolo: 871405

terceiro terMo aditiVo ao 
coNtrato adMiNistratiVo N° 313/2019-FMs 

Processo administrativo n° 14.688/2019-PMM, inexigibilidade de lici-
tação/chamamento Público nº 09/2019-cEl/PMM, objeto do contrato ori-
ginal: a prestação de serviços técnicos especializados em cirUrGiaS ElE-
tivaS (serviços contínuos) pelo crEdENciado, integrante da rede privada 
de serviços de saúde localizada no Estado do Pará, aos usuários do Sistema 
Único de Saúde. EMPrESa: cEMMa-cENtro MÉdico dE MaraBá, pessoa 
jurídica de direito privado interno, devidamente inscrita no cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica sob n° 05.321.930/0001-60. objeto do aditivo: 
aditivar o valor/quantitativo do referido contrato em aproximadamente 
24,4703052% (vinte e quatro inteiros e quatro milhões, setecentos e três 
mil e cinquenta e dois décimos de milionésimos por cento), correspondente 
a r$ 601.007,71 (seiscentos e um mil, sete reais e setenta e um centavos), 
conforme planilha em anexo, tornando o valor total acumulado do contrato 
em r$ 3.057.077,24 (três milhões, cinquenta e sete mil, setenta e sete 
reais e vinte e quatro centavos). data da aSSiNatUra: 31 dE oUtUBro 
dE 2022. Monica Borchart Nicolau -secretária Municipal de saúde 
interino de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 871416

retiFicaÇÃo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 320/2022-FMs/PMM. 

Na publicação n° 34.994 do dia 03/08/2022 na página n° 129, Proces-
so administrativo nº 24.292/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 123/2021-cPl/PMM. oBJEto: contratação de far-
mácia, drogaria ou empresa especializada para fornecimento de medi-
camentos das demandas judiciais, demandas espontâneas excepcionais, 
especializadas e outras. Empresa: PaSSaMaNi toSo coMÉrcio dE ME-
dicaMENtoS EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 21.743.518/0001-95. valor: 
r$ 1.205.079,89 (Um milhão, duzentos e cinco mil, setenta e nove reais e 
oitenta e nove centavos). com uso das dotações orçamentárias: 10 303 
0012 2.061 demandas Judiciais da assistência farmacêutica Especializada, 
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da aSSi-
NatUra: 31 dE Maio dE 2022. luciano lopes dias - Secretário Municipal 
de Saúde de Marabá - Marabá/Pa. onde se lê: valor: r$ 1.205.079,89 
(Um milhão duzentos e cinco mil setenta e nove reais e oitenta e nove cen-
tavos) Leia - se: valor: r$ 1.054.389,69 (Um milhão, cinquenta, quatro 
mil, trezentos, oitenta, nove reais e sessenta e nove centavos).

Protocolo: 871401

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico 004/2022-seMiNF 
Processo administrativo nº 095/2022 - PMMc 

objeto: contratação de Empresa Para fornecimento de Materiais Para 
Substituição de luminárias viárias com tecnologia defasada Por luminá-
rias com tecnologia led em Mojuí dos campos, Gerenciado Pela Secretaria 
Municipal de infraestrutura - SEMiNf. disponibilidade do Edital 03/11/2022 
no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. início da entrega de propostas: 03/11/2022. abertura das 
propostas: 17/11/2022 as 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Brian Lima dos santos - Pregoeiro Municipal/Port.04/2022.

Protocolo: 871418

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 41/2022-srP 
objeto: registro de preços para aquisição de materiais para decoração na-
talina, destinados a suprir os itens desertos nº Pe 31/2022 e atender a Pre-
feitura Municipal de Novo Progresso/Pa. tipo: Menor preço por item. data da 
abertura: 16/11/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 871420

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de ratiFicaÇÃo 

disPeNsa 001/2022 
o Município de ourém, estado do Pará, torna público que ratificou no 
dia 14 de junho de 2022, o processo licitatório de dispensa de licitação 
nº 001/2022 cPl/PMo. objeto: contratação emergencial de empresa es-
pecializada em serviços de limpeza e higienização de poços artesianos, 
tanto na zona urbana quanto na zona rural do município de ourém/Pa, 
em favor da empresa ivaNiltoN fErrEira da Silva EirEli-ME, cNPJ 
N°. 11.777.626/0001-25, no valor global de r$ 90.800,00 (noventa mil e 
oitocentos reais).

eXtrato de coNtrato 
disPeNsa 001/2022 

contrato nº 2022-1506cPL/PMo, vinculado ao Processo de dispensa 
de licitação nº 001/2022 cPl/PMo. objeto: contratação emergencial de 
empresa especializada em serviços de limpeza e higienização de poços 
artesianos, tanto na zona urbana quanto na zona rural do município de ou-
rém/Pa, contratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratado(a): iva-
nilton ferreira da Silva Eireli - Me, cNPJ N°. 11.777.626/0001-25. valor do 
contrato: r$ 90.800,00 (noventa mil e oitocentos reais), celebrado entre 
as partes em15/06/2022. o presente contrato terá vigência de 180(cento 
e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura. Francisco roberto 
Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 871424

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de aLteraÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 004/2022-tP/seMsa 
Processo Nº 001.20092022-tP 

o Presidente da comissão de Licitação designado pela Portaria 
nº 157/2022, de 19/08/2022, vem por meio deste comunicar aos inte-
ressados a alteração da data de abertura da tomada de Preço em epígrafe, 
nos seguintes termos: a sessão pública da tomada de Preço nº 004/2022-
tP/SEMSa que estava programada para ser realizada no dia 14/11/2022, 
devido decretado feriado nesta data, a licitação será realizada 16/11/2022, 
às 13h00. ficam mantidas todas as condições do Edital e seus anexos. 
cezar caetano da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 871426

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 003-2022 tP/seMecd 
a comissão Permanente de Lictação da Prefeitura Municipal de ru-
rópolis - Pa torna pública, aosinteressados,adataderealizaçãodatoMa-
da dE PrEÇo Nº 003-2022 tP/SEMEcd,referenteaoProcesso adminsitrati-
voNº002.11102022-tP,queobjetivaacontratação de empresa especializada 
em construção civil/Execução de obra do Barracão e cozinha da Esco-
la Municipal de Ens. fundamental o Mundo da criança. totalizando com 
311,00 m² de área construída coberta e construída, cujos serviços deve-
rão ser executados de acordo com as especificações contidas no Memorial 
descritivo, às 10h:00min (dez horas) do dia 16 de novembro de 2022, em 
cuja data e horárioserão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na 
Sala de licitações,localizada à rua dez de maio, n.º 263, centro, rurópo-
lis - Pa.o EditaldeveráserretiradonositedaPrefeitura,atravésdolink:http://
ruropolis.pa.gov.br ou no site do tcM.dúvidaspeloemail:cpl@ruropolis.pa.
gov.br. cezar caetano da silva - Presidente da comissão Permanente de 
Licitação - cPL

Protocolo: 871428

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
resULtado do JULGaMeNto. 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-00006
a comissão Permanente de Licitação do Município de santa Maria 
dopará/Pa, Por Meio do Presidente, torna Público o resultado do Jul-
gamento da tomada de Preço Nº 2/2022-00006, Sendo o Seguinte:Habi-
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litação da Empresa: Estrela Multiserviços Eireli - cnpj: 10.814.673/0001-
39, Sendo a vencedora com Proposta totalizando o valor integral de r$ 
297.000,00(duzentos E Noventa E Sete Mil reais), Que atendeu as Exi-
gências Editalícias. carlos cleberson Ferreira da silva - Presidente da 
comissão de Licitação.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetroNico Nº 026/2022 

objeto: registro de Preços Para futura E Eventual fornecimento de link 
dedicado com manutenção À rede Mundial de computadores - internet 
Banda larga ilimitada visando o atendimento das Necessidades da Prefei-
tura Municipal, Secretarias E fundos Municipais de Santa Maria do Pará/
Pa. Empresa Homologada:Halley telecom comercio & Servicos ltda, ins-
crita No cnpj 01.003.578/0001-64.valor Homologado:r$ 28.032,00(vin-
te E oito Mil E trinta E dois reais). Empresa Homologada: andre luis 
farias rosario 81340524287, inscrita No cnpj 19.134.227/0001-58.valor 
Homologado:r$ 144.948,00(cento e quarenta e quatro mi, novecentos e 
quarenta e oito reais). data da Homologação: 01 de Novembro de 2022. 
alcir costa da silva - Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato 
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00001 

objeto: reforma canteiro central - 3.000 Metros de canteiro, No Muni-
cípio 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. contratante: Prefeitura Muni-
cipal. contrato Nº: 20220231. contratada: f. S. Barbosa Serviços e locacoes 
ltda, inscrita No cnpj 10.045.933/0001-47. valor: r$ 5.850.653,16 (cinco 
milhões, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 
dezesseis centavos). vigência: 28/10/2022 a 28/10/2023.

Protocolo: 871430

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

secretaria MUNiciPaL de Meio aMBieNte-seMMa
Portaria iNterNa 51/2022

desiGNa serVidor(a) MUNiciPal Para fiScal dE coNtrato da SE-
crEtaria MUNiciPal dE MEio aMBiENtE dE SaNtarÉM.
o Secretário Municipal de Meio ambiente de Santarém/Pa, João antônio 
Paiva de albuquerque, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto nº 007/2021 GaP/PMS:
resoLVe:
art. 1º designar a servidora Maria roSiNEtE MaGalHÃES BarBoSa, matri-
cula 22.840, lotado na Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, para 
exercer a função de fiscal de contrato que tem por objeto a SErviÇo dE 
rEParo No tElHado do cENtro dE iNforMaÇÕES aMBiENtaiS - ciaM.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado a seguinte servidora: FÁTIMA 
Maria GoMES da Silva, matrícula 90.000.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ ciÊNcia. cUMPra-SE. Santarém, 01 de novembro de 2022.

JoÃo aNtôNio PaiVa de aLBUQUerQUe
Secretário Municipal de Meio ambiente

decreto nº 007/2021 - GaP/PMS
Protocolo: 871432

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
eXtrato de reGistro de PreÇos. 

reGistro de PreÇos Nº 007/2022 - semsa. 
Pregão eletrônico srp nº 027/2022 - semsa. 

oBJeto: registro de Preço Para Eventual e futura aquisição de Equipa-
mentos de odontológia Para atenção Basica e centros de Especialidade 
da Semsa, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. assinatura 
da ata: 11/10/2022. vigência: 12 (doze) meses. Empresas vencedoras: 
Empresas vencedoras: a c comercio atacadista de Medicamentos Eireli, 
cNPJ Nº 38.084.429/0001-87 - vencedora do item: 11, com valor total 
de r$ 12.318,75; Bhdental comercial Eireli, cNPJ: 29.312.896/0001-26 
- vencedora dos itens: 01, 02, 04, 05, 06, 10, 20, 21, com valor total de 
r$ 449.079,55; dental alta Mogiana com. Produtos odontológicos ltda, 
cNPJ: 05.375.249/0001-03 - vencedora do item: 08, com valor total de r$ 
35.600,00; HdX comercial Eireli, cNPJ: 24.039.450/0001-56 - vencedora 
dos itens: 07, 09 e 18, com valor total de r$ 101.026,95; idealine comer-
cial ltda - Me, cNPJ: 06.331.320/0001-00 - vencedora do item: 16, com 
valor total de r$ 15.200,00; Malu distribuidora e representacoes Eireli, 
cNPJ: 42.649.742/0001-92- vencedora dos itens: 24 e 25, com valor total 
de r$ 75.816,00; P G liMa coM EirEli-EPP, cNPJ: 23.493.764/0001-
61- vencedora dos itens: 03, 13, 14, 17, 19 e 23, com valor total de r$ 
185.533,81; Polymedh. Eireli, cNPJ: 63.848.345/0001-10 - vencedoras 
dos itens: 12 e 22, com valor total de r$ 155.517,00; Stermax Produtos 
Medicos Eireli, cNPJ: 84.859.552/0002-20- vencedora do item 15, com 
valor total de r$ 57.600,00; tata comércio de Equipamentos Para Saú-
de, odonto - Medico ltda, cNPJ: 11.088.993/0001-11- vencedora do item 
26, com valor total de r$ 27.900,00. o valor total da presente ata de 
registro de Preços é de r$ 1.115.592,06 (um milhão, cento e quinze mil, 
quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos). a ata com os preços e 
demais especificações encontra-se disponibilizada no sitio eletrônico www.
santarem.pa.gov.br. Vânia Maria azevedo Portela - secretária de saúde/
decreto nº 774/2021 - GaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 871434

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta/Pa
a Prefeitura Municipal de são João da Ponta/Pa, torna pública que o 
Pregão Eletrônico SrP nº 2022.00025/PMSJP, cujo objeto é coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrEStaÇÃo dE SErviÇoS dE forNE-
ciMENto dE GáS MEdiciNal (o2) Para atENdEr aS dEMaNdaS da SE-
crEtaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SÃo JoÃo da PoNta/Pa”. cuja 
sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu no dia 03/11/2022. 
Hora: 09h:00min foi declarada rEvoGado, em decorrência da divergência 
dos itens do Edital, com base no princípio da autotutela, expresso expressa 
no art. 53 da lei nº 9.784/99, assim como na Súmula nº 473 do Supremo 
tribunal federal - Stf e art. 49, da lei nº 8.666/93. Floriano de Jesus 
coelho, Prefeito Municipal.

Protocolo: 871435

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
ata de reGistro de PreÇos N° 20220573
PreGÃo eLetrôNico Nº 40/2022-Pe/srP

objeto: rEGiStro dE PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo 
dE EMPrESa ParalocaÇÃo dE aParElHaMENto Para EvENtoS divEr-
SoS, fEcHaMENto/cErca E dESMoNtaGEM dEPalcoS, tENdaS, SoNi-
riZaÇÃo, ilUMiNaÇÃo E afiNS, viSaNdo atENdEr aS NEcESSidadES 
daPrEfEitUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. assinatura da ata: 08/08/2022. 
vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e 
homologada: vr3 EirEli, iNScrita No c.N.P.J. nº12.507.345/0001-15, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 821.243,00. a ata com os 
preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta 
na Prefeitura Municipal de SoUrE/Pa no setor de licitações.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 20220577, origem: Pregão nº 040/2022, contratante: Pre-
feitura Municipal de Soure, contratada(o): vr3 Eireli, objeto: registro de 
preço para futura e eventual contratação de empresa para locação de apa-
relhamento para eventos diversos, fechamento/cerca e desmontagem de 
palcos, tendas, sonorização, iluminação e afins, visando atender as ne-
cessidades da PrEfEitUra MUNiciPal dESoUrE/Pa. valor total: r$ 
353.102,00 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e dois reais), viGÊN-
cia:10 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022, data da aSSiNa-
tUra: 10 de agosto de 2022.

carlos augusto de Lima Gouvêa
PrEfEito

Protocolo: 871437

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de retiFicaÇÃo
Na publicação do aviso de Licitação - origem: PreGÃo eLetrôNico 
Nº 9/2022-073FMs, circUlado Na ioEPa, Nº 35.166, pag. 91, colUNa 
1, em 27 de oUtUBro de 2022. rEtifica-SE, onde se lê: “torna público 
que fará licitação às 09:00 horas do dia 08 de NovEMBro de 2022”, passa 
a se lê: “torna público que fará licitação às 09:00 horas do dia 10 de No-
vEMBro de 2022”. tUcUMÃ - Pa, 01 de NovEMBro de 2022. NadieLLy 
soUsa rocHa - PreGoeira.

Protocolo: 871438

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2022-077FMe

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de 
tUcUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 16 de novembro de 2022, na modalidade 
PrEGÃo ElEtrÔNico SrP Nº 9/2022-077fME, tipo menor preço por itEM, 
cujo aQUiSiÇÃo dE caiXaS tÉrMicaS Para atENdEr aS dEMaNdaS da 
SEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E cUltUra, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públi-
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cas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o 
edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, tucumã/
Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.
com, bem como no site do tcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de
-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 01 de novembro de 2022. NadieLLy soUsa 
rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 871440

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra de UrUarÁ
retiFicaÇÃo

a PreFeiUra MUNiciPaL de UrUarÁ publica retificação do extrato de 
homologação do pregão eletrônico 9/2022-00042, circulada na edição do 
ioEPa nº 35.170, pag. 103 do dia 31/10/2022, onde lê-. fiBra diStri-
BUiÇÃo & loGiStica EirEli leia-se Mr caMiNHoES ltda.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão eletrônico - srP- 9/2022-00013; coNtrataNtE fUN-
do MUNiciPal dE aSSiStÊNcia Social; coNtrato nº: 20229403; coN-
tratada: iNforPriNt coM. dE Mat. dE iNforMática ltda ME; valor 
total: r$ 45.093,44 (Quarenta e cinco Mil, Noventa e três reais e Qua-
renta centavos); oBJeto: aquisição de material de expediente para suprir 
a demanda do fundo Municipal de assistência viGÊNcia:31/10/2022 à 
30/12/2022.

Protocolo: 871443

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 023/2022 - seMsa
o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da secretaria Municipal de saú-
de seMsa, por intermédio da comissão de licitação, torna público que 
as 09:00 horas do dia 18 de novembro de 2022, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 023/2022 - SEMSa, do tipo regis-
tro de preço destinado a coNtrataÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No 
forNEciMENto dE MEdicaMENtoS Para farMácia BáSica EM GEral, 
iNJEtávEiS, PSicotroPicoS E dEMaNda JUdicial Para atENdEr aS 
NEcESSidadES do HoSPital MUNiciPal E UNidadES dE SaÚdE, PEr-
tENcENtE À SEcrEtaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE viGia dE NaZarÉ 
- Pa, o edital estará disponível no site: portaldecompraspublicas.com.br e 
vigia.pa.gov.br e Mural de licitações do tcM/Pa.

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 024/2022 - seMsa
o Munícipio de Vigia de Nazaré, através da Secretaria Municipal de 
Saúde SEMSa, por intermédio da comissão de licitação, torna público que 
as 09:00 horas do dia 21 de novembro de 2022, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 024/2022 - SEMSa, do tipo registro de 
preço destinado a fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrESa Para 
o forNEciMENto dE MatErial tÉcNico HoSPitalar, Para atENdEr 
aS UNidadES dE SaÚdE, atravÉS da SEcrEtaria MUNiciPal dE SaÚ-
dE dE viGia/ Pa, o edital estará disponível no site: portaldecompraspubli-
cas.com.br e vigia.pa.gov.br e Mural de licitações do tcM/Pa.

romulo augusto campos Vieira-Pregoeiro
Protocolo: 871444

aViso de retiFicaÇÃo
PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ

com relação ao aviso de Licitação do Pregão eletrônico Nº 9/2022-021 
-srP - Pe - PMVN, publicado ioEPa, em 27/10/2022 (Número 35.166, Pg. 
91). onde se lê: “abertura de licitação as 10:00 horas do dia 10/11/2022”. 
Leia-se: “abertura de licitação as 10:00 horas do dia 17/11/2022”. as de-
mais informações permanecem inalterados.

Protocolo: 871446

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇos 026/2022 
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais 
a ela conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. vi da lei federal nº 
8.666/1993 em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 

033/2005 e art. 1º, inciso iv do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: 
adJUdicar e HoMoloGar, em favor das empresas: construtora Norte 
alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64, para lote 01: construção 
de 01 (uma) quadra poliesportiva com vestiários e arquibancadas cober-
tas, com área construída de 885 m², na localidade de centro alegre, no 
município de viseu/Pa, no valor de r$ 864.181,14; G. c. N. construtora 
Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02,para lote 02: construção de 01 (uma) 
quadra poliesportiva com vestiários e arquibancadas cobertas, com área 
construída de 885 m², na localidade de ita-açu, no município de viseu/Pa, 
no valor de r$ 866.383,39.

toMada de PreÇos 027/2022. 
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iv do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar 
e HoMoloGar, em favor da empresa: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02, para a contratação de Empresa especializada para 
a reforma e ampliação da E.M.E.f. firmo lima, na localidade de curupaiti, 
no Município de viseu/Pa, no valor de r$ 2.110.264,00. Ângela Lima da 
silva - secretária Municipal de educação cNPJ 30.879.826/0001-33.

eXtratos de coNtratos 
toMada de PreÇos Nº 026/2022 

objeto: Lote 01: construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com ves-
tiários e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na loca-
lidade de centro alegre, no município de viseu/Pa. contratante: fundo de 
Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Pro-
fissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, CNPJ n° 30.879.826/0001-33. 
contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-
64. contrato n° 411/2022/cPl. valor r$ 864.181,14 (oitocentos e Ses-
senta e Quatro Mil, cento e oitenta e Um reais e Quatorze centavos). 
vigência: 31/10/2022 a 31/07/2023.

toMada de PreÇos Nº 026/2022 
objeto: Lote 02: construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com 
vestiários e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na 
localidade de ita-açu, no município de viseu/Pa. contratante: fundo de 
Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Pro-
fissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, CNPJ n° 30.879.826/0001-33. 
contratado: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02. con-
trato n° 412/2022/cPl. valor r$ 866.383,39 (oitocentos e sessenta e seis 
mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos). vigência: 
31/10/2022 a 31/07/2023.

toMada de PreÇos Nº 027/2022 
objeto: contratação de Empresa especializada para a reforma e am-
pliação da E.M.E.f. firmo lima, na localidade de curupaiti, no Município 
de viseu/Pa. contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - 
fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: G. c. N. construtora 
Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02. contrato n° 413/2022/cPl. valor r$ 
2.110.264,00 (dois milhões, cento e dez mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais). vigência: 31/10/2022 a 31/07/2023. Ângela Lima da silva - secre-
tária Municipal de educação cNPJ 30.879.826/0001-33.

Protocolo: 871447

.

.

ParticULares
.

edsoN ricardo oecHsLer
cPF: 884.875.639-53 

Proprietário da Fazenda Gomes oechsler, capitão Poço - Pa, torna 
público que recebeu da SEMMa-capitão Poço, a lar nº 022/2022 para a 
atividade de agrossilvipastoril.

Protocolo: 871406

ViNiciUs de oLiVeira aBreU 
cPF 034.169.369-30

Proprietário da Fazenda Platina, localizada na rodovia Pa-256, Km 45, 
vicinal açaiteua, Km 28, S/N, Zona rural, município de tomé-açu/Pa, tor-
na público que obteve prorrogação em sua autorização de Supressão flo-
restal e demais formas de vegetação - aUaS para atividade de Supressão 
de vegetação para Uso alternativo do Solo em floresta Secundária, com 
protocolo nº 2019/0000046399 pela Secretaria de Estado de Meio ambien-
te e Sustentabilidade - SEMaS/Pa.

Protocolo: 871409

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL
ataNasio oLeari  

FaZeNda LUaNa, cPF: 811.507.177-34 
torna-se público que recebeu a licença ambiental de atividade rural - lar 
de nº 030/2021, para as atividades de agricultura de cultivo de cultura de 
ciclo longo da Secretaria Municipal de ciência, tecnologia e Meio ambiente 
- SEctMa- tailaNdia-Pa, com vencimento em 14/10/2026.

Protocolo: 871397
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..

eMPresariaL
.

cerÂMica 03 NasceNtes Ltda 
cNPJ 07.436.597/0001-60 

instalada à Br-155, km 221 Setor chácara, Xinguara/Pa, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Meio ambiente e turismo de Xinguara lP, li 
e lo para extrair argila neste município.

Protocolo: 871410

LoNGo coMÉrcio de coMBUstiVeis Ltda. 
cNPJ Nº 29.025.763/0001-79 

rodovia Br-316, nº 5100, bairro Guanabara, em ananindeua/Pa. torna 
público que rEcEBEU da SEMa lo Nº l010622 para Posto revendedor de 
combustíveis, válida até 27/09/2023.

Protocolo: 871414

HarPia coMÉrcio de VeicULos Ltda 
torna público que requereu junto a SEMMa/StM, a licença de operação 
- lo, sob processo nº 2022.lo.0000950, para atividade de Serviços de 
manutenção de reparação mecânica de veículos automotores - oficina me-
cânica, troca de óleo e serviços de cambagem, em Santarém/Pa.

Protocolo: 871415

a eMPresa FarMÁcia Mais PoPULar Ltda. 
inscrita no cNPJ sob o nº 38.243.475/0002-62 

firma estabelecida na rua barão do rio branco nº 201 águas lindas - ana-
nindeua - Pará cep. 67.020-730. torna publica que está requerendo à 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua (SEMMa) a licença 
do Meio ambiente para a atividade de comercio varejista de Produtos far-
macêuticos, sem Manipulação de formulas, através do reuqeirimento nº 
r118/2022.

Protocolo: 871436

coNcessÃo de Pedido de LiceNÇa 
de iNstaLaÇÃo/aMPLiaÇÃo

PetroLÉo saBBa s.a. 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Estado do Pará - SEMaS/Pa, a licença de instalação/am-
pliação, com validade de 2 anos para terminais de distribuição de combustí-
veis, terminal revendedor retalhista (trr), terminal transportador retalhista 
e bases de distribuição de combustíveis e lubrificantes, em Estrada de Ferro 
carajás, S/N - Km 738 - Pátio de Manobras, Marabá-Pa.

Protocolo: 871427

edsoN aLVes PiNto 
cPF: 809.520.975-91 

detentor do imóvel rural denominado “FaZeNda ceNtraL” torna públi-
co a assinatura do termo de compromisso 026/2022 com a averbação na 
certidão de registro do imóvel no município de Moju/Pa.

Protocolo: 871431

HoteL e PoUsada Por soL Ltda, 
torna público que requereu junto a SEMat/BeLterra, a licença Prévia - lP 
e licença de instalação - li, sob protocolo nº 304, para atividade de Hotel/
apart-Hotel em áreas sensíveis ou áreas protegidas, em Belterra/Pa.

Protocolo: 871421

i. s. BarBosa itB Ltda 
torna público que requereu junto a SEMMa/itB, a renovação da licença de 
operação - lo nº 065/2022, sob processo nº 1319/2022, para atividade de 
comercio varejista de combustíveis para aviação, em itaituba/Pa.

Protocolo: 871417

a aLPHaBio coNsULtoria aMBieNtaL Ltda 
NoMe FaNtasia: 

ceNtro aMaZôNico de HerPetoLoGia 
cNPJ: 11.310.168/0001-10 

localizada na av. Madre Silva, s/nº, Murinim. Benevides - Pa. cEP. 
68.795.971, torna público que recebeu da SEMaS/Pa a licença de opera-
ção - lo, para a atividade de Jardim Zoológico, categoria c, nº 13510/2022 
na data de 08/07/2022.

Protocolo: 871449

aViso reLeVaNte
coNcorrÊNcia Nº 035/2022 

coM reGistro de PreÇos - srP
a Federação das indústrias do estado do Pará - FiePa; o serviço so-
cial da indústria - sesi; o serviço Nacional de aprendizagem indus-
trial - departamentos regionais do Pará e o ieL - Núcleo regional do 
Pará, através da coceL - comissão central de Licitação, com funda-
mento no dispositivo 9.6 do instrumento editalício, resolve alterar a data 
da abertura da licitação, conforme minuciado abaixo.
oBJeto: contratação de serviços de gerenciamento de aplicativos (aMS 
- application Management Service) para a plataforma Microsoft dynamics 
365 finance and operations, em atendimento as Entidades do SiStEMa 
fiEPa (SESi-dr/Pa, SENai-dr/Pa, fiEPa e iEl-dr/Pa).
NoVa data de aBertUra: 11 de novembro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 03 de novembro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 871455

cÂMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ-Pa
aViso de LicitaÇÃo

o Município de oriXiMiNÁ, através da cÂMara MUNiciPaL de ori-
XiMiNÁ por intermédio da comissão de licitação, torna público que às  
10:00 horas do dia 18 de Novembro de 2022, fará realizar licitação na 
modalidade toMada dE PrEÇoS, tipo menor preço, para contratação de 
empresa para manutenção das dependências do prédio da câmara Munici-
pal de oriximiná, com pequenos reparos na pintura, no piso, na estrutura 
da caixa d`água e limpeza geral e condicionadores de ar com fornecimento 
de materiais e mão de obra , de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se na sala da comissão de licitação da cÂMara MUNi-
ciPal dE oriXiMiNá.
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão de licitação, na trav. MaGalHÃES Barata,227 - cENtro, a 
partir da publicação deste aviso, no horário de expediente.

oriXiMiNá - Pa, 01 de Novembro de 2022
GiLMara de carVaLHo dias VarJÃo

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 871456

aUto Posto oUreMeNse Ltda 
cnpj 13.503.661/0001-81 

Situado na trav. cipriano Santos, 205, ourém/Pa, torna-se público que 
requereu junto a Sec. Mun. de Meio ambiente - SEMaS - a renovação da 
licença de operação - lo, prot. 033/2022.

Protocolo: 871458

a empresa Gerat serViÇos Ltda. 
inscrita no cNPJ sob o nº 25.338.168/0001-32 

Firma estabelecida na Rodovia BR 316 s/nº km 04 Edificio Hilma andar 1 
Sala 113 coqueiro - ananindeua - Pará cep. 67.015-220. torna publica 
que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua (SEMMa) a licença do Meio ambiente para a atividade de insta-
ção de máquinas e equipamentos industriais, através do reuqeirimento nº 
r117/2022.

Protocolo: 871445

a empresa toP FarMa ++ Ltda.
inscrita no cNPJ sob o nº 41.191.213/0001-25 

firma estabelecida na travessa We - 80 (cidade Nova vi) nº 301-a letra 
a cidade Nova - ananindeua - Pará cep. 67.140-210. torna publica que 
está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua 
(SEMMa) a licença do Meio ambiente para a atividade de comercio vare-
jista de Produtos farmacêuticos, sem Manipulação de formulas, através do 
reuqeirimento nº r121/2022.

Protocolo: 871439

MNX coMÉrcio de MiNerais Ltda 
torna público que requereu à Secretaria de Estado e Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação, para a atividade de 
comércio atacadista de Produtos da Extração Mineral na av. oziel carneiro, 
97, área industrial de Eldorado dos carajás-Pa, cEP: 68524-000.

Protocolo: 871453
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 MG MADEIREIRA ARAGUAIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA S.A. – CNPJ/MF: 04.956.322/0001-60. 
RELATÓRIO DA DIRETORIA – Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a 
satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonst.Financeiras do exercício 
Social encerrado em 31.12.2019/2021 Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos - Marituba (PA), 
31 de dezembro dos anos de 2019/2021. A DIRETORIA. 

 
ATIVO 
Circulante 
Disponibilidade 
Outros valores a recebere 
Estoques 
Não Circulante 
RealiazavelaL/Prazo 
Investimentos 
Imobilizado 
PASSIVO 
Circulante 
Fornecedores 
Obrig.Soc.Fiscais.Trab. 
OutrasContasPagar 
NãoCirculante 
FinanciamentoseOutros 
PatrimônioLíquido 
Capital 
Reservas 

2019 
18.230.576,51 

3.450.983,40 
139.439,73 

2.323.723,94 
987.819,73 

14.779.593,11 
9.180.002,82 
1.601.147,95 
3.998.442,34 

18.230.576,51 
1.813.055,54 

43.703,01 
1.729.299,08 

40.053,45 
13.043.805,03 
13.043.805,03 
3.373.715,94 
9.862.846,00 

(6.489.130,06) 

2020 
17.818.997,71 

3.298.289,61 
21.809,20 

2.288.660,68 
987.819,73 

14.520.708,10 
9.180.002.82 
1.601.147.95 
3.739,557,33 

17.818.997,71 
1.813.055,49 

43.702,96 
1.729.299,08 

40.053,45 
13.043.805,03 
13.043.805,43 
2.962.137,19 
9.862.846,00 

(6.900.708,81) 

2021 
17.560.650,83 

3.271.870,78 
7.690,37 

2.276.360,68 
987.819,73 

14.288.780,05 
9.180.002,82 
1.601.147,95 
3.507.629,28 

18.464.801,97 
1.810.245,39 

40.892,86 
1.729.299,08 

40.053,45 
13.043.805,03 
13.043.805,43 
2.706.600,41 
9.862.846,00 

(6.156.245,59) 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 

Admnistrativa 
Sociais 
Tributária 
Equival.Patrim.Líq. 
OutrasRec.Operac. 
Financeiras Liquidas 
ResultadodoExercício 

(260.650,47) 
(42.99,42) 
(7.868,13) 

(309,22) 
80.289,36 

(689,86) 
(232.225,54) 

(358.885,01) 
(46.208,75) 
(6.484,99) 

            - 
            - 
            - 

(411.578,75) 

(231.928,05) 
(22.521,17) 
(1.087,56) 

    - 
    - 
     - 

(255.536,78) 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS 

FLUXO OPERACIONAL 
Resultado do Exercicio 
Depreciacao 
Equivalencia Patrimonial 
Variacao em Contas a Receber 
Variação em Fonecedores 
Caixa liq. atividades.operacionai 

FLUXO DE FINANCIAMENTO 
Pagamentos de Emprestimo 
Aplicação nos Financiamentos 

FLUXO DE INVESTIMENTOS 
Aplicacação em Esmpresa Coligadas 
Aplicação nos Investimentos 
Disponibilidades Exercício 
Disponib.Imediata Inicio Exercicio 
Disponib.Imediata Inicio Fim Exercicio 

2019 
(230.779,90) 

260.598,49 
27.329,22 
60.523,20 

240,58 
117.911,59 

 
(3.686,14) 

(3.686,14) 
 

(336,48) 
(336,48) 

113.888,97 
25.550,76 

139.439,73 

2020 
(411.578,75) 

258.885,01 
       - 

35.063,21 
       - 
(117.630,53) 

 
       - 
       - 

 
       - 
       - 
(117.630,53) 

139.439,73 
21.809,20 

2021 
(122.192,48) 

262.643,10 
594,30 

(149.495,59) 
(843,80) 

(9.294,47) 
 

       - 
       - 

 
       - 
       - 
(14.118,83) 

22.735,50 
7.690,37 

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulado 

Nomeclatura Capital Reservas Prej. Acum. Patrimônio 
Líquido 

Saldo31/12/2018 9.862.846,00 (6.256.904,52)  3.605.941,48 

Lucro/PrejuizoLíquido Exercício   (232.225,54) (232.225,54) 

LucrosTransf.p/Reservas  (232.255,54) 232.225,54  
Saldo31/12/2019 9.862.846,00 (6.489.130,06)  3.373.715,94 

Lucro/PrejuizoLíquido Exercício   (411.578,75) (411.578,75) 

LucrosTransf.p/Reservas  (411.578,75) 411.578,75  
Saldo31/12/2020 9.862.846,00 (6.900.708,81)  296.2137,19 

Lucro/PrejuizoLíquido Exercício   (255.536,78) (255.536,78) 

LucrosTransf.p/Reservas  (255.536,78) 255.536,78  
Saldo31/12/2021 9.862.846,00 (7,156.245,59)  2.706,600,41 
NOTAS EXPLICATIVAS -As Demonstrações Financeiras deste Exercício foram elaboradas e estão representadas de 
conformidade com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, observando-se as disposições contidas na Legislação 
vigente, trazidas pela Lei nº 11.638/2007, Complementado c/Demonstração de Fluxo de Caixa que alude as 
Variações Operacionais ocorridas; Crédito de Terceiros; Financiamento de Curto e Longo Prazo e os Investimentos 
incorridos. Acrescentou-se então; PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS -Ativo Circulante – Obedece ao limite do prazo 
correspondente.– Os Estoques estão acumulados e sem movimento en decorência da situação inoperante da Empresa neste 
Exercício.Ainda estão demostrados a preços médios das compras e/ou produção, Inferiores aos valores de realização, acrescida 
de fretes, seguros e deduzidos de PIS, COFINS e ICMS, conforme o caso;-Não Circulante -Têm seus valores atualizados; O 
Imobilizado, com exceção de Terrenos, está avaliado a custos deduzidos da Depreciação que é calculada pelo método Linear, às 
taxas anuais vigentes, levando se em conta a vida útil de cada Bem;-Passivo Circulante e Não Circulante - Estão 
Demonstrados pelos valores conhecidos, acrescido, quando o caso, dos encargos e atualizações incidentes;-Apuração dos 
Resultados – Em virtude da situação não houve movimento Operacional e Receita Bruta;-Faturamento – A Empresa é 
preponderante Exportadora, inviabilizou os negócios, neste exercício, a movimentação operacional, estabelecendo perdas e 
consequentimente prejuizos no exercicio, com declínio nas revendas dos seus Produtos;-IRPJ e CSLL – Em decorência dos 
Resultados negativos, a tributação, que obdece o regime de Lucro Real Trimestral, deixa de atuar e causando um “Prejuizo 
Fiscal” bem como “Saldo Negativo da CSLL”;-Dividendos Da mesma forma, não houve resultado positivo para distribuição neste 
Exercício. SÉRGIO SANTO REMOR-Presidente – ARCÊNIA N. DE SOUZA-Tec. Contabil. -CRC/PA 001336-03. Marituba (PA), 31 de 
dezembro de 2021. 

 Protocolo: 871464
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